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 مزمل
 قلخ قلخ ىذلا كبر مساب ارقا » - لئاقلا نيلاعلا بر هلل دججلا

 ءلعإ ام ناسنالا لع مقلاب لعىذلا م ركالا كبروارقا قلع نم ناسنالا

 نورطسل امو مقلا و ن » هقحفل زناىذلاىىالا ىنلا ىلع مالسلا و ةالصلاو

 قاخ ىلعا كلناو نونمت ريغ ! رحال كل نإو ؛ نونجع كبر ةمعثب تناام

 لنا ىذلا رونلا اوعبتاو هورصنو هووا نيذلا هباحصاوهلأ ىلعو .". « مظع

 نارمعلاو مدقتلا لئا_سو لئاوا نم مذا ناك اماف / دعب 9 هةعم'

 قو نم هودع ىتح « نأ مهرب ىلا جاتح ال مالا عديمجج نيب هتلزيم فرشو

 اباتك مضا نا تببحا « ةليلملا ةيسدنملا لكشالا نسحاو « ةليملا نونفلا

 نيقباسسلا نيطاطملا نم رهتشا نم مجار ركذو « هخيراتل هيف ىدصتا

 دجوب امو « ةديرفلا رداونلاو فحتلا نم مبلمانا هتزربا امو ؛ نير صاغملاو

 ةميقلا ثحابملا نم كإذ ريغ ىلا هدعبو مالسالا لبق ةيطخلاراثالا نم

 تيل كات و 8 هانت عا ةنداش ةرضوقو ردات | افلا قس نمو

 زادك ةينقلا بتاكل اوعى يفكر وهلا ادهن ف درع ىدقا

 ةيدلبلا ةبتكمو ءرو.علا رهزالا ةيتكمو « اهفحتمو ةيبرعلا تكلا

 مل ام ةمبأا .عيضاولاو'ةميقلا تامواعاا نرم تعم ةيردنكسالاب
 : ظ نقرا



-. 

 ًاديرف ( "” هياداو ىبرعلا خلا ئرات ) هتيمس ىذلا اذه ىباتك ءاخ

 مالكسلا ىف فلكتلا نع ًاديعب « هبالطل اعجرص « هبابرأل عدن « هباب ىف

 ىلا ىعدا كلذ نوكيل «ديفملا ريغلا قدشتلاو قمعتلا نع ايلاخ « ديقعتلاو

 صاخلاو ماعلا عفت ىلا برقاو ؛« صالخالاو قيفوتلا

 تامولعملا عمج فى « دحا هل_ثم عضو ىلا دجلا هلو يل و

 ريهاشم روصب هتيلح ىو بتكلا ىف دجوت نأ لق ىلا ثوحبااو

 ىل سيلو - هبيوبتو هبيتريو « هقيمنتو هقيسنت فو « بجنلا نيطاطملا

 ملعلا ماتتفلا وبف « هلضفو ىلاعت هللا قيفوت وه اعاو :ةوق الو لوح هيف

 هلضفل دارال

 ةيامللا را آلاووس وم نينك لعل قا ةفسحو ةقيقق داز اعز

 لاكشاو «هدعبو مالسألا لبق ام ىلا اهدبع مجري ىتلا ةعدقلا تاباتكلاموسرو

 نكما نذلا نيطاطخلا روصو « اذه انرصع ىف ىتلا طوطألا عاونا

 ممروص ىلع لوصحلا انل

 ةدمتعملا ستكلا قثواو رداصملا أ نم باتكلا اذه تعج دقلو

 م١151ةنس عوبطملا ةيب رعلا ةغللاةايح وأ بدالا خلات باتكك ةروبشلا

 باتكو ه 174 ةنس ىف ولا فيصان كب ىنفح موحرلا ةثاحبلا ةمالعلل

 طحلالا وحا نع ثحبب ملعهانفرع م وهىبرعلا طخلا بدأ حجرات فب رعل 00(
 عونت نعو هروطلو هتأشن ثيح نم هدعلو مالسالا لبق ةعارولا عيمج ىبنرعلا

 (فلؤملا١ هه ا هيفمظعلا يلا ٠.4 هيعبانل امو 4 ن رممشملاو اهمعضا اوو هدعاوق



 مب

 حاتفلا دبع موحرلا ذاتسالل م 14١١ ةنس عوبطملا ىبرعلا طلخا راشتنا

 معبص باتكو مسبب ةنس هفل | ىذلا ميدنلا نال تسرمفلا باتك وةدابع

 باتكو نيطاظخلا ةفحن بادكو ه 8١١ ةنس قوتملا ىدنشقلقلل ىثعالا

 عاوناض عب ةفرعم ىف نيقيلا ةلاسرو «ةيكرتلا ةغللاب اهو « ناطاطخو طخ
 رف دقو قشمدلاىنيسملا ىعابسلا ئطصم ذاتسالل نيطاطملاو طوطخلا

 ةريغص ةحفص نيرشعو سخ وحن ىف ةلاسر ىهو ه 1م+ةنس هفيلأت نم

 نمو ؛ رمممم ةيبرعلا بتكلا رادب ةدوجومو فارغوتفلاب ةذوخأم ابك

 ةينالملا تالغاو فييعلا تاما سس | ريكا ىلا ةنيقلا ثوعبلا نط

 كلذ ريغو

 ام حاضيال باتكلا اذه ىلع افيطل اشماه مْضأ نا كم لو

 ةماهلا ميضاوملا ىلاهرظن تافثال وا ةحاستا لا 9 ركلا ءىراقلا جاتحي

 ةدئافلل اممتت كلذو

 هجارخا ليمس3تدجوو ةيلاوتمزينسث الث هب تلغتشا دقو اذه

 علطملا ىلع كلذ خي ال ءانعلاو ةقشملا نم ليلق ريغ دوجولا زيح ىلا

 ىتلاطوطملا عا ونا ونيوانعلا عيمجتب ات نإو ؛لاملا نم هتلذب ام عم هيبنلا

 امك نم انشق غيبطو ناو نان نك ناتكملا ىف ةدوعولا اكان

 ةقيقحال انأيب هبناك مسا تركذ ىريغ

 هلوبقب اومركشي نا بدالاو ىلطفلاو نفلا لاجر ىلا مدقتا فاو



 مسسم "ا مسح

 عوضوملا ةنوعصو فيلأتلل ىتيلها مدع نموا ع ناو اهيجاالاويق

 اعلق | مخ هيف ارارااماذ | هاف ةناذيف

 هلهاوه امب انلماعيو ةيفاعلاو وفعلا نقزر ذأ لاسا لافتز هن اييمهتاو ّ

 ذلا نم انلعجحو ءلئمكلا نامبالاب انل متخعو «هانروو هبح امل انقفو نو

 . هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي

 <نيم | راثلا فا دعاتفو ةقيعف رع آلاف ز ةفسح انذلا ف اهل اهو

 فلؤملا ١١م ةنس لوالا عسير ؟9 يق

 طاطا ىدرللا رهاط رك ١ومو ةئس بام ١و

 زادحلا هدح حدلغلا هسردخ



 مكام رلا
 قلطل دقو 6 ددحاو ىعمب ريزلاو رطسلاو مقرااو ريرحتلاو ةءاتكلاو طخلا

 نث طخ ءايدنالا نم ىف ناك » مالسلاو ةالمملا هيلع لاق « لمرلا ملع ىلع طحلا

 طقف لوط هلام ىلع ةسدنهلا اع ىف اضيأ قلطيو « سم هاور « كاذف هطخ قفاو

 قو ؛ءاشنالا ةعانص ىلع ءابدالاب صاخل حالطسالا ىف ةباتكلا قلطتو

 هئاداي قتعيفاحتمهيلا هعفدي لام ىلع هديعو ديسلا نيب دقع ىلع ءاهقفلا حالطصأ

 طاخو ممحجو مو ماقلاب طخ اذا ستك رداصم باتكلاو بتكلاو ةباتكلاو

 تنك د6 ايد لا اريشو انووهدتف طا [ساطرق بقك لاق لرشو

 هعامجال مظعلا شيجلا اهب ىعس ةبيتك ممح بئاتكلاو اهعجج ىا بئاتكلا

 فورالا ريوصت ىف ديلاب ملقلا لامعا ىلع افرع ةباتككلا قالطا عاش دقو

 هب فرع اب فرءث (لوالا قالطالا ىلعذ ) ؛ ةيوتكملا فورا سفن ىلعو اهشقنو

 هناخ فورد مهرب ظفللا راوص) طخلا لاق ثمح عماوجلا عمجو ةيفاشلا ىف طخلا

 شوقن اهنأب فرعت ( ىناشلا قالطالا ىلعو ) « هيلع فقولاو ءادّبالا ريدقتب

 . لا مالكلا ىلع ةلاد ةصوصخم

 فورملا ةباتكطحلاب ىنعن ىذلا اعاو انباتك ىف هنع ثحبن ال اذه لك نا ريغ

 هدعاوقو نفلا لوصا بسح ل؛جلاو نسحلا ىلاقب ةيكرملا وا ةدرفملا ةيبرعلا

 ليلا نفلا اذه بارا رابك اهعضو ىتلأ



 همها 4 د

 . ةدرفملا فور اروص هنم فرعتت ام طحلا :هيف لاق ىقعالا حيص باتك بحاص

 وهو نييضايرلا ةفسالفلا نم وهو سديلقا لاقو ءاطخ اهميك رت ةيفيكو اهعاضواو

 ةلاب ترهظ ناو ةيناحور ةسدنه طمحلا : اباتك هيف عضوو ةسدنلا رهظا ىذلا

 ترهظ ةيناحور ةسدنه طحلا : ىكاملا توق نبدلا نيما لاقو < ةيناممج

 كطخ تلمها كماق تلمحها ناو كطخ ةدوج كماق تدوج نا ةيناممج ةل اب

 « ةباتكلا ىف اهبيك رن ةيفيك و اهعضو ىف فورحلا لاو>ا هب فرعي ملع هنإ : ليقو

 هذه نأ ىنمي الو « نامدالا» ىوقتو كرتلاب فعضت ةيناممج هلآ طخلا : ليقو

 ةمضاو ةروص كل مسرب نأ الو طخلا ىنعم كل روصي ام اهيف سيل فيراعتلا
 ىلا ةقيق> برقا نوككي نا وجر اصاخ افيرعت هل انعضو دق انا ريغ  هنع

 ةصوصخم دعاوق ىلع ملقلاب لمانالا ةكرح اهب طبضنت ةكلم طخلا : وهو نهذلا

 دوعلاك برطلاو وبللا تال راتوأ ىلع لمانأللا ةكرح هب ج رخ ديق ملقلاب انلوقف

 ةيبنجالاو ةيبرعلا طوطخلا عاونا ميج لمشي ةصوصخم دعاوق ىلع انلوقو

 دعي امف عرتخيس امو
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 ىمسم لجأ ىلا ندب متيادت اذا اونما نيذلا هما ايد : ىلاعت هللالاق

 هماعاك ب تكي نأ قلك باب الو «لدعلابتتاك ينيب تتكيلو ءهومتك اف

 دقلو»: لاقو « ءىثلك نم حاولالا ىفهل انبتكو » : لاقو « بتكيلف هللا

 لاقو «قوح انغلا ىفابغ امر وغرالا نإ قالا دعب نه وورسلا فانك



 -- 8ب تح

 مت مبيلا هقلأف اذه ىلاتكيب بهذا » : مالسلا هيلع ناولس انديس نع ةياكح
 هنإ يركب اتك ىلا قلاىنإ الملا هما اي تلاق «نوعجري اذام رظناف مهنعلون
 لناس دو واو ىلع اولعت ال نا ميحرلا نمجحرلا هللا مس هنإو ناملس نم

 قلخ قاخىذلاكبر مس ً رقا » (لاقو)“ نورطس امو مقلا و 3 » (لاقو)

 ا امزاسنالا لع ُي مقلاب ع ىزلا مرك الا كبرو أرقا قلع نم ناسنالا

 نمسا ىبوتيإا» لاغل 9 َْق أامينع هللا ىدكر نابع نا نع ىورو

 طخأخا ىنعي لاق هنأ م نم را وأ اذه ليك

 (لاقو) ()«ةباتكلاب رملااوديق» ٍيسوهيلع هللا ىلصهللالوسر لاقو

 تنهحلا طخا» (لاقو) ()كئيسس نعتسا» : هظفحع وس هيلاكش لحجر

 ةمأعل نأ هدلاو ىلع دلولا قح نم نا 2 ( لاقو 0 ضو 5 كيري

 اذإ > : هبتاكل (لاقو ) 247« غلب اذإ هجوز.ناو همسا نسحب ناو ةباتكسلا

 تتك اذا» : ( لاقو 0( « كل ركذأ هنافكنذأ ىلع كماق عضفتبتكا

 مسي تدتك اذا» : (لاقو) 0, نمحرلا دميافميحرلانمحرلاهللا مسب م دحإ

 هللا ىضر ةيواعم هبتاكل (لاقو) ("7« هيف نيسلا نيبف ميحرلا نمحرلا هللا

 ىو ةيقد ثددحللو ىذمرلاهاور 2 هريغو ريمكلا ف يناربطلا هاآور )1

 كاظفل ةناماهنايسن شام ىتكت نأب ىوانملا لاق اك ىنءملاو « كظفح ىلع» هلوذ
 هليق ىذلا ثيدحلا هرسفي ثيدحلا اذهو نيعلابةباتكلا نآبلاغلا نأل نيهلا صخو

 (5) سودرفلا دنسم ىف ىمايدلا هاور «احوضو : ةياور ىفو كيرحتلاب اكو ()

 لدءسم ف ىمليدلا هاور 3( هخم رات ف رك اسع نبا هآور ) 6 ( راحنلا نا هآور

 بيطخلاو هخمرات ىف را اسع نءا هاور )7 عماجلا هباتك ف بيطخلاو سودرفلا

 نيتسايرلا ىذ ةمحر ىف



 سس اء ال

 "روع الو ليسلا قرفو ءاملا - صئلاو هلا فرحو ةاودلا قلا 2: ةهنع ىلاعت

 يللا )00( » مهحرلا دوحو قمجرلا دمو هللا ندسحو ملل

 ةريخالا هن الثلا ةيفاعألا ند اعيش م رش نم ىلإ اع فقن نحو

 :تتاوعش ؟ااموةباتكلا نف ىف ةقيقد ز روهر نم بيف ام ىلا ءاع ملعالو

 نإ راع أه ل كو نأ أش لمجن الف ع وعلا انزع يدعم ا تاذاغوا 05

 قلمك او اصوصخ ىنعملا عيدب نم هيلا ىربامو اهنم مهفي ام ىلا رجل

 لاوقالا هله نم ه انكردأ ف ع انه ىلأ كلذل ةانقلاو لهاا نمب

 لوقنف ةيوبنلا

 دميلف محرلا نمحرلا هللا مس ّ دحا بتك اذا » ( ثيدح اما )

 ) .ه * نر رلا دميلف لسو هيلع هللا ىلص هلوق نم دارما ميفن مف « نهحرلا

 فلالا ىلع ةلالدإل ةءارقلا نيح اظفل ملا فرح دم دارما (ليق ناف)

 منام الو ةءارقلاب ال ةباتكلاب اهدم ثيدملا ظفل نا( لوقت ) ةفوذحم ا

 اهقاصلإ من "7 اًضرع مقلاب ملا دم دارلا (ليقزاو) نيتلاخلا ىف اهدم نم

 لدتل اهقوف ةريذص فلا عضو ىأ ملا قوف ةدم عضو دارملا وا < نونلاب

 دارا ازاككول (لوقنف) نالا فرعلا ف حاطصأل وه ام ةئوذحلا فلالا ع

 نرَقلا لها اهتك ىلا داما 6 كلذ اندح ول أضرع مقا ملل لم وه

 ضايع ىضافلا هجرخأ نيطاطملا ةف ىف لاق - هجرخم ىلع فقن مل (1)

 5 سودرفلا ىلنسم ف ةضرخاو 6م نايفس ىبا نا نع ءامشلا 2

 ىمستو رثكا وأ طقن ثالث ردقب ةعس نونلاو مملا نيب نوكي نأب يا (؟)

 ى وا اهسفن ىف ىنعم ىلع لدن ال ىهو ( ةديشكلاب ) نيطاطحخلا دنع ةدملا هذه

 5 ريغ ال طخ نيسحدل انا محأآ ف و نودع اعاو فرملا رهوج



 ع١ ب

 ةريغص فلا عّضو وه دارلا ناك ءاء اكلنا مهطوطخ ىو يناثلا وا لوالا

 هل ىلص ىنلا درع َْق نكت ةئانالعلا هده عارتخاو لككشلا ناف أامقوق

 ىنايس ام هعايتاو ىلؤدلا دوسالا وا ايعرتخا هدعب تثدح اعاو ملسو .هياع

 الأاو 6 ماحمالاو ليكشنتلا روبظ 0 6 لافت هللا ءاش نا كلذ لمصفت

 سو هيلع هللا ىلص ميركلا هيبندارع م ىلاعت هللا : لوقت نأ الإ اتعسف

 «هيفزيسلانيبفمحرلانمحرلا هللامسب تبتك اذإ» ( ثيدح اماو)

 نع املاصفت و أفا احوّضو أامحوضوو هيالثلا ىيسلا نائسا راهطظا دارملاف

 هنيه ةنلاكلا يف تيفتت ىلتق سبل كاع لمح ال قسفابلا هس

 كلذل اهانعمو ةملكلا ظفل ريغتل ةثالثلا نيسلا نانسا رهظت مل وا ةدحاو

 نيشلاو هدعاوق عسيمج ىف ناكحا نيك انضم فوكلا منى دعأل

 ةرورضلاب هيلع فوطعم

 قفى اويدلاو: ىنرافلاو ةفقرلا طغروض ىف هيلع اوجااعيمأ اه انا

 تماد ام ةدعاقلا هذه عابتا نم ساب الف انايحا ليسلل نانسأ عضو مدع

 فور, ةفيرششلا ثيداحالاو ميركلا نارقلا ةباتك سجو فورالا نم

 روص دحاولا فرحلل ناك اذإو ءاضلا نيسلا نائسا راب ظاوةرهاظةحضاو

 برضنلو ميجا دنعةفورعم ىه ىتلا ةروصلا,ةباتكلا بجي 07 هونغ

 ءارلا فرح هبشن اهادحإ ناتروص نونلل ثاثلا طخ ىف دجو الثم )١(

 فاقلاو داضلاو نيشلاو نونلا نم لكل ةعقرلا طخ ف لحوبو روص ثالث ءأآرللو

 لادلل كلذكو اهقرعل نم لق ةدحاو ةهروص اهلو ءاتلا ماو ناتروصءامال ىلاودلا

 -و .» ط: 8 00 - ١ .٠ (. .٠
 هةطمدسل همالع ,صصعل نع اهزييعو هذحاو اهروصف.ماللاو فلاو فنالا امأو



 طخلا ةدعاق ىوس نوفرعي ال برغملا لهأ بلاغ نإ : لوقنف الثم كالذل

 ىسرافلاو ةعقرلا طخ دعاوق امأ ريغال خسنلا طخ ةدعاقو ىنرغملا

 هعبطو مب ركلا نارقلاة بانت تجيف مرنم اهفرعي نم ردنيفاهريغويناويدلاو

 ميج نإ الثمو « هفورح ىف نوببتشي الو هوفرعي ىذلا ىبرعلا طخلااب
 ةتسكش طخ ةءارقنوفرعي ال مجعلاو سرفلا لهأ رثك أو ةيبرعلا دالبلا

 ةباتك هذه ةلاملاو مرحيف ىسرافلاطللا نم بيرغ عون وه ىذلا اقاطم
 لبقتسلا فاطللا اذه مبيف رشننا نا مذ ءطخلا اذهب هعبطو ن ارقلا

 هجو مرحتلل قبي لو روظحلا مفترا ريبكلاو ريغصلا نيب ماع ًاراشنتا

 نيسلاقرفو ءايلاسبصناو مقل فرحو ةاودلا قلا» ( ثيدح اماو)

 قلا( هلوق ناف) « مم>رلا دوجو نمرلا دمو هللا ندسحو مهلا روع الو

 نم منمي (ال وأ) كلذ نآل دادملا ف فوص وأ روح وح لعجا ىا ةاودلا

 نا(ايناغو ]ةترجتلاورسسكلا نه اقفحبف ةاوذلا رغقز رقلا سأر مادطصا

 ةباتكلا ةلوهس نم اذه ىفو ًاريثك أربح ةقيللا دوجو بسب عفرب ال ملقلا

 فخ ال ام اهتفاطنو اهنيسحنو

 وا ارب 5ك ناك ءاوس ةفرحنم هتطق لعجا ىا ملقلا فرحو ( هلوقو )

 ليق اذلو طخلا نيسحت ىف دعاسي كلذ نآل طخ لك ةدعاق بسحن اليلق

 امو « كطخ تلمها كماق تلمها ناو « كطخ تنقتا كماق تنقتا نا

 ةمالعلا انخيشوخأ وهو بقاعلا دمت خيشلا موحرملا ةمالعلا لوق نسحأ

 لوقي ثيح ىطيقنشلا هللا بيبح دمت خيشلا ثدحلا

 رملا ىلالملا ردبلا هركحذ دقلا فيرحثيدحلا فرك ذي



 ةيوار تحت وهو. ىحلا لإ ةيزاحم يفتر خ .ق
 فيقشلا نم رسبالا ريصقت نرطشلا رخ | جف هالسو

 رساأ وهف ساطرقلا ىلاوم رسنالا ريصقلا قشلا لعجف

 لمح ا أ تنصت و لدن متأو ةياور قو - ءأبلا سصناو ( هلوقو )
 ةلئام تناك ولف اهم سمتات الثل نيسلا نانسأ نع ةعوفرص ةبوصنم ءابلا

 بكت نا اهتدعاق ذإ قوكلا طخلا ىف ءاحلا سأر تببشأل راسبلا ىلإ

 نيطاطخلا دنع مولعم وه امراسيلا ىلإ ةلئام ةطرشك

 هلبق ىذلا ثيدحلا ىف كلذ ىنعم قيس دقف نيسلا قرفو ( هلوقو )

 هيوشت اهسمط قف اهسمط مدع دارلاف ملا روعت الو ( هلوقو )

 هعاونا ميمجحي وكلا طخلا ىف دجن نلكلذل ؛ رهاظوه ؟فرحلا سفنل

 ىوس نوفرعي اوناكامدهعلا كلذ ف وبن أ مولعلا نمو« اسومطم ميلا فرح

 ةداجادارملاف ميحرلا دوجو نمحرلا دمو هللا نسحو ( هلوقو )وكلا طملا

 لجوزع هلا امظعت كلذب ءانتعالاو طخلا نيسحنو ميركلا نارقلا ةب انك

 ثيداحالا هذهو ( بولقلا ىوقن نم اهماف هللا رئاعش مظعي نمو كلذ )
 مومعلا اهم داري هنا الا ةلءسبلا ةباتك نيسحتب ةصاخ تدرو تناك ناو

 ىن الكب وجوال تسيلابيفرصالا يص نام قلطم ةباتكلا نيسحت ىف

 ةييقلا ةيوبنلا تاداشرالا هذه ىف رظنلا تنعمأ !ذإ( تنااف)

 دج طمخلا نفي قذاخلا فراعلا لع قي دق ىتلا ةقيقدلا زومرلا هذهو
 الو ارقي ال ىذلا ىالا ىنلا وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هنم اهرودص

 هيلعهللا ىلصهل:رهاظ ةزجعمالإ وهام طخل هيف رشتن تقوؤ 5



 تع 416 هدم

 ثيدحدنعءافشلا قضابع ىضاقلا] وق نسخ اه مسو هباكاو هلا ىلعو

 هيلع هنا ةياورلا حصن ملزاو اذهو لوقي ثيح . 4 « كنذأ ىلعرقلا عض»

 نوبشا ةءارقلاو ةبامكلا محو اده ع فزرت 9 كعمل الف تبتك مالسلا

 ةقمطل | :وةعيدب فرط صعل ىلا ركل نأ ( انه اموفب الود

 دمح هللا الإ هلا ال > نيتداهشلا ىتلك فورح ماقرا تعمج ول كنا : ىهو

 عومتقفاوتىهو15 اهدج ةيدجالا با.سملا ةدعاق ىلع « هللا لوسر

 لوو ل 2 فورد> ماقرا تحض ول كلذكو 68 طاطعخ 2 فورح ماقرا

 اضيأو ( بتاكلا ) فورح ماقرا عومج قفاوت ىهو ؛ه: اهدج « هللا

 فورحماقرا خو :ئقفاوت ا ٠ءا أاهدح « اهلا ورع تعج و

 0( هبا ا ءاحملا فورد مم ةيآا نارقلا ف ىننلو و «عاقن»

 دم )ةياو « نا رم ل ةروس ىف ( مل ةنمأ , ملأ دعي نم نم مكيلع لزنا

 مظعلا نارقلا سني نوعاق مهنا ارت نيطاطملا كو( اذه)

 مهايح اوفقوأ لب ءارغلا ةعيرمشلا تتك خيسنو ميركلا ىلا ثيداحاو

 ] رقلاب مسقأ هللا نأ رهدلا ىدم .". ةعفرو ارك باتكلا لقى 0

 ال ىلاعت هللا همر ىرصللا ىواكدالا همالس هللا دنع مهبف لاقو

 نيطاطكلا نم باتكلا اغا هيقو سلحع نك

 ى راسلااهبىرسيىتلام وجنلا لثم ميفلت باتكلا ىذ سال دنا

 1 تدبز دقل فورح > ىح اوفاعتقاو ءقرألا بصق اوزرحأن

 بلا محأ ام هل لمقو الإ هتءارب م ىرب نم ممم ام



 د امه د

 ةرااغلا روصعلا كلت ىف ىلوآلا امنأشن ذنم ةباتكلا خيرات نع ىفاشلا مالكلا
 نوكي دق ىلاعت هللا الإ اهماعي الام نينسلا فال ١ نم اهماع سم دق ىتلا ةمهمملا

 يذلااذ نمذإ؛ اردت نوكي دق منال هحولا ىلع هنع ثحبلاف 3 اليحتة سم

 ةيوطملا مايأألا كلتو « ةسردنملا روصعلا كلتلاوحأ ةفرعع الع طيمحي نأ عيطتسي

 مالسلاو ةالصلا مهملع ءايبنألا ىلع تلزنأ ىتلا ةيوامسلا بتكسلا قيرط نع الإ مهلا
 نوؤش عيمح ةفرعم اهتفرعم مزاتمن ال ةنيعم دو ميضاوم ىف كلذو

 :. ا بيسراعو ا 1خاو ملا نياق

 اننكع الف ةيراضتم ةباتكلاو طحلاا لاَطأ ىف نيخرؤملا لاوقأ نأ دم كلذ

 بجاولا نمىرث اننافءاذه غمو «ع وضوم لا اذه ىف هيلا ّيمطن احيرصاكح

 : لوقنف اهملع ميركلا ءىرا 9 فقيل كلذ ىف ةدراولا تاياورلاو لاوف الاب ىنأن 7

 : هصلام ىدنشقاقلل ىقعألا حمص ىق ءاح

 اهبتك مالساا هنيلع مدآ اهكبتكلاو طوطخلا عضوأ نم لوأ نأ (ليق)
 لك باسأ قرغلا ضرالا .نظأ اماف ةنس ةياماثب هتوم لق كللذو هذيبطو نيط ىف
 ىلع تلا اهنإ لبقو ا"”هالسلاةيلع سارذأ وهو ةوتخا لمقو« مهتباتك موق

 اهماع ةيقيقؤت املأ ةلاقملا هذه ةيضقو ةئيك نب رشُعو ىدحإ ىف مالسلا هيلع مدآ

 نأ 1 ةليقيق رت نوكس# قآل نب ةلتكع ناةرألا:قراتتاةللاود# حوار لاق نا
/ 

 ليا ليقف ةرجفلا نيبو مالسلاو ةالصلا هيلع ءدآ طو.ه نيب اهف ةفلتخم لاوقا نيذركملل ( ١)

 0 تود العد ورق 0 ٌِع 0 0 0 قنا 'و كلذ ريغ ليقو ةئس ها/559 لبقو ةئس

 ٠ : 0 1 سيردإ هدعبو و وه 0 عض و نه 1 نأ



 كلا ٠

 ميدنلا نبا رك ذو .ه١ا مالسلا امهيلع سيرااو مالا ابعضو ةيحالطصا نوكت

 هصئام ىنايرسلا مقا ىلع مالكلا دنع ده الا ةنس هفلأ ىذلا تسرهفلا هءاتك ىف

 هل لاقي اكلم نأ ىراصنلا بتنك نم هريغ ىفوأ ليجانآلا دحأ ىف نإ : رخآ لاقو

 ها اذه انتقو ىف ىراصنلا ىدبأ ىف ام ىلع ةينايرسلا ةباتكملا مدا ملع سرومعس

 : هصن ام « ابلك ءاعسالا مدآ م اءو » : ىلاعت هلوق دنع نايبلا ريسفت ىف ءاجو

 كا نأ لع معلا لهأ نم ريفغ عت ج قفتا (زونكلا فشك ىف لاق )

 رعع 0 هلع مدال ق ءاخ 0 هللا نا ىنعع ىلاعت هللا نم ةيفيقوت اهلك

 0 و ىلاعملا كلل ةعو ضوم ظا_فلالا هذه ناو ىلا_هملاو طافاألا

 ةكنالملا نم دحأ ىف ثبي, لو فرحألا رارسأ هيف ثب مدآ هللا قلخ امل »

 عاونأب هل تائموهل ًاروص هللا اهلمأ تاغللا نونمن مدآآ ناسا ىلع فرحالا تجر خف

 ةرجشلا لكا ىف عقو امافةغل فلا ةئامعيس هللا هماع 2 اضل أ ريخلا ىو « لاك_ثآلا

 نم ناكسؤ «تاغللا ميج هيلا هللا در ةوبنلل هافطصا اماف ةيبرعلا الإ تاغللا بلس

 نم ةمايقلا موه ىلإ هدالوا اهب ملكتي ىتلا ةفلتخملا تاغللا ميمجم هملكت هتازجعم

 اهريغو ةيجمزلاو ةيناربعلاو ةينانويلاو ةينايرسلاو ةيمورلاو ةيسرافلاو ةببرعلا

 طخ نم لوا 2 ءاج ام مالسلا امهيلع سيردا مدآ دعإ اهعضو نم لوا نا ليقو
 دم مرخآو مدا لسرلا لوأ » اضيا ءاجو « مالسلا هيلع سيردإ مدآ دعب ماقلاب

 هاور .«سرداملاقلاب طخ نملوأو؛ىسيع ٌمرخآو ىسوم ليئارصا ىنب ءايبنأ لوأو

 ةيبرعلاب بتل نم لواوب«ةقننقنم قاووق بتك ىت> احون ملع ء مث لاقو مكحلا

 داراظ. «كاذف هطخ قفاو نف ط#ءايبنالا نم ىن ناك2( لسم ىورو ) ليعامسا

 سرداب تك نم لوأ ىنعمو لهرلا طذ وه طابو مالسلا هيلعس!ددا ىنلاب انه

 مالسلا امهيلع مآ انين ١ نم ملأ هنأل ةيرذلا ىف ةباتكلا رشنب لمع نم لوأ هنأ
 .نب ناماس انديس بنك نم لوا 0 ) نينس ناو ةناملاث هباي> نم كردآو

 مالسلا هيلع ىموم انديس 4ين | ريعلاب بتك نك لوأ ) لءةو ) مالسلا امهملع دواد

 ميهاربا نب ليعاعسا اهعضوو ةيبرعلاب بتك نم لوأ نأ سابع نبا نع (ىكحو)



 /اة 

 وهو ةنيبملا ةيبرعلاب هقظنأ ىلاعت هللا نإ لاقيو هقطنمو هظفل لع مالسلا امهيلع

 ءامثو رضض)و سيفن طخلا عضو نملوأ (لو>كمنعىودو) ة همس تلو عبرأ نبا

 ف ردا و م و مالسلا امهماع ميهاربا نب لوعامسا دال وأ نم ةمودو

 مالسلا يلعاضتأ هدال وأ وا نم راديقو عشيم اقر هَف ءارلاو فلالا ىتح ضءس اهضعل

 دعمن رازن ليعامسادلو نم ةيب رحل بتدك نمل وأنأ حيحصلا ةريسلا ف (ىلحلالاقو)

 بصعل نب لدنح نب نصحملا اونب هعضونم لوا نا (ىدوعسملا لاقو) ناندع نا

 ؛ نلك « ىط> « زوه « دج ا*ؤامساوددا نبدا نب ناندعفف اولزءاوناكو نيدم نبا

 اهومسو اهب اهوقحلا مهتامسا ىف تسيل فورح اودحو اماف ١" تشرق « صفعس
 <« غظض ذخم» اهعوت ىتلانيغلاو ءاظلاو داضلاولاذلاو ءاملاو ءاثلاىهو فداورلا

 «نأك >مهسيئرذاو نيدم كولما وناك مهما (ليقو) 4 ءاحطا فورح كاذب تمتف

 مهتلظأ ةباحسىه ةلظلاو « مالسلا هيلع بيعش موق مهناو ةلظلا موب اوكله مهناو
 (ةدئابلا برعلانم ةليبق نيدمو) اوقرت>افآران مهيلع ترطمأف مهباصأ ديدشرحدعب
 ( اهموق عم كلهم مل فيك ىردن الو ) لوقت اهابأ نولك تنب تئر دقو

 هل_-ىلا طسو هكله مك ده ن ولك

 هاذ اطسو ارا فقع لاهاتا موقلا ديس

 هلدمضم ىوق راد ميلع اناا قلد

 : رذنملا نب رضنلا لو, ةلظلا ةعقاو ىفو

 ور# ىبد ىححو ارمع اهب تيتا 2 ةلاقم تقطل دق بيعشاي الأ

 ردملاةزوص ىف سمشلا عامشلثك هح ا زاحأل ا ضرا اوكام وم

 رخفلاو مراكملاب اوزفو اروطق اونيزو مارحلا تيبلا اونطقٌمثو

 رجالاو ةينثلا بابرا زوهو ىدنلاؤرصفعسو ىطحىب كوام

 ملعا ىلاعت هللاو مهئاعسأأب تسيل هذه نا ليق (1)
 فوراحلاب اضيا ىدستو سوطيفافلا فور> لا زوه دا ىلع فورحلا ءاماع قلطي (0)

 ةدرفملا

 جيران ؟ ح م



 ل 0

 ىلكلا نب ماشه نع اضنا ىورصص ىدوعسملا هلاق ىذلا اذهو

 رابنالا تنكس نالوب ِةِمَ نم ءىط نم ةثالث طخلا عّصو نه لوا (ليقو)

 ءاجم اوساقو طخلا اوعضوق ةردج نب صاعو ةردس نب ماساو ةرم نب ىعارم و

 لصوو لصف ىتاثلاو فورحلا روص عضو ل والاف ةينايرسلا ءاجم ىلح ةيبرعلا

 طحلا نم عطتقم هنآل عطقلا وهو مزألا طخ هوعم مهنا و معلا ع توكل اكاَو

 ليقو ها قربا لها نه لكلا اورلعت راغألا نها نأ لق ا

 ةنس وسمت مهكلم ءدب تاكو ةرذاذملا دهع ىف ةريملا ىلإ ىريجلا طخلا لقتن
 مرإ داع ىهو ىلوالا داع ٌمثو دوه موق ع نعلا لهأ طخ ىه ةبريخاو ل(. 6

 وه دنسملا ملقلا ططخلا ىف ىزيرقملا لقو ىريجلا دنسملا ىمست مهتباتك تناكو

 نملوالا ءزلا قحام ىف ( ءاحو ) . ه اداع كولمو ريم مالقا نم لوالا ملقلا

 نالسرأ بيكش ريمآلا ريبكسلا بتاكسلل 4١7 ةنس ىفوتملا نودلخ نبا خيرات

 ىلالالا زيتروم قرشتسملا ذاتسآلا مهنمو جنرفالا ءاماع بهذي : هصخام ام

 وهو نعلا ىف ناك ةيفيلغو ريا ةباتكلا دعب فورالاب ةياتكلا داميا لصأ نأ ىلإ

 6 اهوعرتخانيذلا ثنويةينيفلاس يلو ةباتكلا اوعرتخا نيذلا مث نيب اعلا نأ دقتعل

 ىلع مهتتب ا كاونب اء! نييةينيفلاذإ لوقي واذه هبأر اطلدتسا وهوروبشملاىًّأراوه

 مهنعو نييقينيفلا نع ةباتكلا | وذخأ نييئانويلا نإ مث ةينهلا ةيبرعلا ةباتكسلا

 اذ هبو ملاعلا ىف ةباتكلا اودجوا نبذلا م برعلا و نوينامورلا ذخأ

 . لمأتف ه١ ةيندملا اودجوأ نذلا مث رابتعالا

 عئانصلا دادعنم ةباتكسلاو طحلا نأ لصف ىف هتمدقم ىف (نودلخ نبا لاقو)

 ةدوجلاو ناةئالاو ماك>الا نم هغلبامأعلاب ىبرعلا طخخلا ناكدقلو : هصنام ةيناسنالا

 لقتناو ىريجلا طخلاب ىمسملا وهو هفرتلاو ةراضلا نم تغلب امل ةعبابتلا ةلودف

 ندددجملاو ةيبصعلا ىف ةعبابتلا ءايسأ رذنملا لآ ةلود نم اهم ناك امل ةرحلا ىلإ اهم

 ةعبابتلا دنع ناك (م ةداحالا نم ٌمدنع طخلا نكي ملو قارعلا ضرأب برعلا كلل

 ةرسصاقاهريغو - عئانصلا دمايعباوتو ع ةراضحلا تناكو 6 نيتلودلا نيدآم روصقل



 حب رق دش

 ةباتكلا لمت ىذلا نإ لاقي ءرك ذ امفشيرقو فئاطا| لهأ هنقل ةرملا نمو كلذ نع

 ةردس نب ىلسأ نم اهذخأو ةيمأ نب برح لاقيو ةيمأ نب نايفس وه ةريملا نم
 :ةرءاشلوتل 0 رعلا لها دانإ نماهوماعت مهن ىلإ ب هذ نم برَدأ و.نكمم لوق وهو

 ملقلاو طخلاو اميجح اوراس .'. اذإ قارعلا ةحاس مط موق

 57 منش ىلع اولازي ملف قارعلا ةحاس اول ناو ًادابإ نآل دمعي لو وهو

 ا اا م امد لوف يده انعإو ةيرضملا عئانصلا نم طخلاو « ةوادبلا

 اهحاوضو راصمألا ةحاس نم مهءرقل برعلا نم مري غ نم ملقلاو طخلا

 ةءبايتلا نم ةريملا لهأ اهنقلو ةريملا نم اهونقل امإ زاجحلا لها نأب لوقلاف
 ةلصفنم اهفورح دئسملا ىمست ةباتك ريس ناكو « لاوقالا نم قيلالا وه ريمحو
 ةيبرعلا ةءاتككللا صم تماعت ري# نمو ؛« ممذاب الإ اهماعت نم نوعنع | واكو

 فتوكت الف ودبلاب تعقو اذإ مئانصلا نأ ش اط نيديج اونوكي مل مهنا الإ

 ةءانصلاو ودملا نيبام نوبل قيمنتلاو ناقتالا ىلإ ةئام الو بهاذملا ةكحم

 هما كرف وا لثم وود ,برعلا ةباتك تناكو ؛ كالا ىف اهنع ودبلا ءانغتساو
 ءالؤم نأ ةءافم نسعأ ةهعلا اذهل م انك نإ لوقت وأ دبعلا اذه مهتب 3

 ف قرع انا ريفا لودلاو راضمألا ةيطلاغو ةزاشملا لا برَقأ

 ناك_و رصمو ماشلا لهأو قارعلا لهأو نها لهأ نم رضألا نع دعب آو ودبلا

 الو ةداحالاو ناقتالاو ماكحالا نم ةياغلا ىلإ غلاب ريغ مالسالا ل وآل ىبرعلا طخلا

 .هنم دارألا ها ملانصلا نع ٌمثدعبو ش>وتلاو ةواديلا نم برعلاز اك طس وتلا كإ

 طخلا 3 قيقحتلاو: بدآلا خيرات هر انك ف كك فمان ىفح موخر أ١لاق

 راودا ةعلرا عطق نأ ىل_ءل لإ نآل اهماع وهأم ىلإ لصت 0 هلو رشدلا عصو ن<



 مم "اد

 - ىونعملا ىروصلا رودلا - ىباثلاو - ىداملا ىروصلا رودلا - لوالا

 ,سانلا ال كلذ و« فرصلا ىف را رودلا - عبارلاو -- ىفرإ لا ىروصلا رودلا «ثلاثلاو

 مدقت مدع للعي نا عصي هنا اوركذو « ها اهيلع ةلالدلل تايداملا روص نومسرب

 دنع ةروسيءو ةرفوتم نكن م اهدا نمنا ميدقلا رصعلا ىف طخاااو ةباتكسلا

 ةيانع ىلإ اعيط جاتحت اهريغو ماظعلاو دولجلاو روخصلاو راجحالا ىلع ةباتكلاف

 الإ بتاكلا ىلع اف اذه انرصد فالخم تقولاو لمعلا ىف ةميسج ةقشمو ةميظع

 نم نباو ةدودعم شورقب ةباتكلا مزاولو قرولاو ملقلاو دادملا ىرتشي تأ

 ليلعتلا اذبف ه1 راححألاو روخصلاىلع رقانم لاب رقني نم قرولا ىلع ماقلاب بتكي

 تدلع لءاسو. تونك ناريقلاو ةيقالل قيقا قر الك ذا | ده ةيحو

 . ءاطعلاو ذخالاو مثافتلا ةقيرط تلبسف

 سس ١١+١1 ) ةنس رشع ىلاثلاو رشع ىداحلا ءزإلا نم لالطا ةلج ىف ءاحو

 : هصخامام ةءاتكلا خيرات ف(ه١1

 هيف ناك امل اهنع هبانغتسال ةباتكلا فرعبال ةديدع ًائورق ناسنالا ىذق
 ثبلام هنكحلو ثداوملا نيودت وأ تارباخملا ىلإ جايةحالا لَو شيعلا ةطاسب نم

 ةقررطلا قت وغنغلا تفلتخا <ءاهيلا ةجاستملاب رهف: تح ةيتانملا وم ةوطخاطخنأ

 ايقيقح اممر هراكفا ممر نم مهنف ٌثرايخا اهب اونثودو ٌثراكفأ اهب اوروص ىتلا

 مسرب ريطلا نعو لسبجلا مسرب لبملا ندو ناسنالا مسرب ناسنالا نع ربعف
 ردا ةييفرط فراق نفع ود مهيفو « ةيروصلا ةباتكلا ىهو ريطلا

 مادختساب موقت ىتلا ىهو ةيزمر ةباتك ابهيمسنو ةيحالطصا وأ ةيزمر

 ةىوويملا ةءاقكلا ويد انوي طقوم ىف لع ةلالدلا ماسحأللاو :تاودآلا نفعت

 ةسزالا ق اعويبقو الاوععنا ناك ١ تناك ىلا هو ةطافلا لإ ترقأ

 الو ميدقلا ىرصملا ملقلا وا ةيفيلغو را ةباتكلا اهرهشأو 6 ةعدقلا

 اهنمو © ةيرصملا لالطالا ىلع ةشوقنم ةباغلا هذه ىلا ةيقاب اهرآثآ لازت



 ىل 900 و م
 ًاريسي الإ ترثد دقواعدقماشلا دالب ىف نييئحلاةم أهم بتكتتناك و ”ةيئحلا اضل و

 ىتح اطاكشأ تريغت دقو نيصلا دالب ىف ةلمعتسم لازت الوةينيصلا ةباتكلا م اهنم
 تاوحم ىدذو ووش ةياتكلا اعنا اهنمو 4 الملق الإ موسرلأ هيش اهيؤ دعلا 5

 . هركذ ىنأيسو ىنيفسالاو ىرامسملا ملقلا ىلإ

 اهنمو « ةيلخلا ةنمزأللا ىف ةيروملا ةباتكلا تذخعا دق ىرخأ مأ كانهو
 ايلارتسا طساوأو طيخللا رزج ضعب ف بيرق دمأ ىلإ المعتسم لازبال ام

 . اهريغو اك صاو.

 مهرتف الثم تبرح ةعّذ و نيودنت تدرأ اذإ كنأ ةيروصلا ةباعكلا لاثمو

 هلع رو ام اذهو 6 كلذ هيعأ امورذوقلا ووساامناح لاو نارغأ تاذ. اضرا
 ممرامم عشا الو 6 اه ريغو روشأو رسوم ف اعدق تدع ىلا مآل رثكأ

 ةروص اطسبل ةءاك ناعم ُّس ةلالدلل موسرا ضع لع اوحاطصا مويناعم تركو

 ١( لكش ) رظنا اطاثم اذهو جراخلا ىف

 <جم 8 مان هجم
 ١( لكش )

 ةقلعم ةممم ةروص ةيناثلاو « نادقنلا وأ بلسلا ىلع لدن ىلوألا ةروصلاف

 ةعبارلاوءةوةلا لعل دئواصع زعاجذك ةضلاقط وسيم عارز ةئلاثلاو « مالظلاىلع لدتو

 هيف ىف هدب لجر ةمماحلاو « عون ىأ نم ةكرملا ىلع ةلالدلل :تراتيشام ناقاس

 ةروص ةسداسلاو « بارشلاو ماعطلاو ملكءتلاك ملا لامعأ لك ىلع ةلالدلل لمعتست

 اواقدتسا مهما ىلع ةيزمرلا ةلالدلا كلذ ىلع سقو « رششلا نع هب نوزمرب ريغص ريط

 اولعط اهامت اهتاروصم هبشت ىتح اةيقد امسر ةيفيلغوريطا روصلا رئاس ممر

 . نييناعنكلا نم عرف مهنإ لبق كلذل ناعننك نب ثح لسأ مه نويثملا (1)



 ق اذكهو؛ههمشت ىتح ةعرسااو راصتخالاب اهوء*ر هيلاخمو هرعشو هليذو هينيعو

 اوناك ةيقيطوعدلاو ةيناريطا ةباتكسلا نم رخآ عون ٌثدنع دلوتف موسرلا رئاس

 مهنكسلو ةيئاجحلا ةباتكسلا وح ةريبك ةوطخ ىهو مهمايا رخآ ىلإ امنومدختسي

 هب تيسح ىرخا ةمآل كلذ تكرت رداقتلا نآل ةيئاجم اهلعح ىلإ اوققون ل

 تناك ىلا نييقينيفلا ةما ىتعن مايالا رورك هود الالضفو اركنماعلاتدملتو رخفلا

 .ترصاع ةعدق ةما ىهو ماع ىنلا نم رثك أب داليملا لبق ايروس لحاوس نكست
 راعتسالاو رامالل راصمالا قرتخاو راحبلا كلم نه لوا ىهو ةنعارفلا لود

 مالا نم ٌمثرصاع نمل اهوماع دقو ةيئاحطا فورحلا مدختسا نم لوا اضنا ىهو

 ىرخالا مالا ىف ترشتنا ءالؤه نمو ٌثريغو نادلكلاو نانويلاك

 نيممق ىلإ مسقنت نآلا ندمتملا ملاعلا ىف ةلوادتملا طوطخلا نا ( ملءاو )

 ىانويلا لكشلا ابيف !بوروا تاغل ىبرغلا تحن لخديو قرشو ىلرغ نيريبك
 نم اهنع ع رفت امو ( ىناملالا ) ىطوقلاو ( ىبوكسملا ) ىفالسلاو ىتامورلاو

 ميدقلا ينانويلا طخاوهو دحاو لصا ىلإ اهلك عجرتو ابوروا تاغل رئاس طوطخ

 تاغل طوطخ تعرفت هذه نمو ىطوقلاو ىفالسلاو ىنامورلا طخلا دلو: هنمو

 تاغالا ةباتك ىف ةلمعتسملا طوطخلا اهم دارملاف ةيقرشلا طوطحخلا اما - ابوروا

 كسا و يفيطاو ©“ قارفلاو قاذلكتلاو يتايرسلاو ىلرعلا طحلاك ةيقرشأا

 ةمق 0 تاغلالا طوطخ اضيا مسقلا اذه تحن لخديو « ىنيصلاو ( ىدنهلا )

 ىرصاسلاو قوكسلاو ىطيتلاو ىريملاو ىتملاو ىرامسملا وا ىنيفسالا< ةعدقلا

 . كلذ لكاش امو

 نان ىلاو ىنيفسالاو ىنيصلاك هأشنم ىف لقتسم وهام طوطحلا هذه نمو

 . هدالب ىف تأشن ةيروص فو رح نع دوتم مبنم الك

 المعتسم ناكو ىتارالاوهو دحاو لصا ل اهعيج مجرتف ةيقابلا طوطخلا اما

 دوبلاو نويليئارسالا مف لاقيو ؟ مالسلا هيلع ليا امها ريإ ان ديس لسن ره لوي أربعلا )0(



 وه امف لبابو دوهشأ نكست تناك ةعدق ةلود نويروشالاو « نيبروشالا دنع

 هسيلإ غلب ام لثم مدقتلاو ةلوصلاو ةطسبلا نم تغلب دقو « ىلرعلا قارعلا نآلا

 3 ةئيفسألا 3 امكلاب فرعت مومايأ مدقأ ف مهمل انك تناكو « ءامدقلا نود رصملا

 (* لكش ) ىف ام نيفاسألا وأ ريماسملاب اهفورح ةهباشم كلذب تيمس ةيرامسملا

 (؟ لكش )

 « ةيدنطلا ةباتكلا نم 0 عا واو ةعدقلا دنا بتك هب تدتك ىذلا ( ىدنطا )

  نآلا ةيناربعلا ةخللا هب بتلك: ىذلا عببرملا طحلا ىتارألا طملا عورف نمو

 ةورذ تغلب ىتلا ىمدت ة'يدم ىلإ ةيسن ىصدتلا طا ىئارألا طا عورف نمو

 طخلا كلذ نم قبب ملو ىحيسملا خيداتلا لئاوأ ىف ةءافعلاو دجملا نم ةيماس

 . مورملا هيشن ىهو ةنيدملا كال: اياقب ىلع ةشوقنم راثآ الإ نآلا

 هوعد دقو نظيام ىلع ىخنلاىب رعلا طخلا لصأوهو « ىطينلا فرحلا اهنمو

 لوري>و ك (ماش ىكسا) ىرصب ندم ىف نييط.نلا دنع ةامعتسم ناك هنآل ا

 كلت ىف ةباتكلا كلت نم ءىث ىلع اورثع دقو نيطسلف قرش ناروح ىف دحاصو

 ةيمارألاةباتكلاىلإ برقأ اهدحأ نيفلت# نيعون ىلع اهنأ اودجوف اهريغو تاهملا

 ةيدقلا ماشأاا ىآ ةيكرت ةملك هذه )١(



 ةيديوملا برك نارود> تابح صعب ف راثآ نع الز هلادم كاهوع مدقألا وهو

 0 ىر ' ىف م وهو

 در يتسلل نو ب 9 : 1" ١53
 ظ 5مم تكوحر ديسمو جين مه 3 0

 52001 1 اك 0 كل
 00 نا د ركل ل : ما دك تورم ىلا ! لل كا |

 ١) . لكش (

 ند ةباتكا لع نوثحا_.لا رع دقو فو رمم ا ىبرعلا طخلا ىلإ 5 رخآلاو

 لاصتا دبع لوأ كلذو ًاءون اهفورح تمحالت دقو رجح ىلع ةشوقنم عونلا اذه

 ) 3 لوش ( َْق ىر 3 اطائم كاهو صعد امضعل هيد رعلا فورملا

 الا 201/1 1مل تن
 ني وليبك نن وديع دبع ىد ابق خد

 . ملا نب ولييكباوديع هعنم ىذلاربقلاوهاذه ,. ىإ
 ( ع لكش )

 اهملإ راشملا 4 اتكلاو ) خا نا اوليك ناو دمع هعاصىذلا ريقلا وه ا|اده ىأ

 دق هتيرذو هدال عا و هسفنل ىدقلا ن وايبك نباو دبع هعنطصاىذلا ربقلا ىلإ ريش)

 ةيماطاو 8 عيان سلا نينا كيفك انآ ةعتالا نقف نست ووقع

 طحلا اذه اش دقو قايرسلا طخلا ىارألا طخلا عورف نمو ؛«هدعب نيعبسلاو

 نامزألا هيلع تيلقتت مث« داليمال ىتاثلاذرقلا ىف ىليكر طسلا طخلاب فرع لكش ىف

 لنص رطسلا رثتنا دقو ثددحلا ىبايرسلا طخلا هنع دلوتف ناسنالا د, هتلوادتو



 د امله |

 ىطسولا ناتمكرت ىف اصو_صخو ايسآ كلام رئاس ىف داليمال ىلوألا نورقلا ىف

 فرعو دنطا تابحىف رشتناو اهريغوةينوملكلاو ةيلوذملاطوطخلا تدلوت هنمو

 قورإبال اموس ىف اموت ىرام ريدب نويحيسملا هلمعتسا قوشركلا طخلاب كانه

 يك ثيدحلا ىتايرسلا فرحلا هنع دلوت مثءبرعلا دالبو قارعلا نم ىرخأ نكامأ

 نيعل فورالا هذه لاكشأ تامأت اذإو « ةيدجبألا فورلا لاكشأ لودج ىف ىرت

 . ىرخأ ةغل ىلإ ةغل نم اهاةتناو اهعرفت ةيفيك ىلحتيو اههباشت كلل حضتي دقانلا

 ىف تأشن ندمتملا لالا ىف نآلا ةفورعملا ةباتكلا ل نأ : صرمألا

 «ةيئاحطافورحلاىلإ نويقينيفلا اطود> مث ةيفيلغو ريطا روصلا لكشب لينلا ىداو

 «لياق, كلذدعل نيبروشاللو داليملا لبق رثع سداسلا نرقلا ىف نانويلل اهوماعو

 طوعا ميج تدلوت ةعدقلا ةينانويلا فورهلا نمو « ىار آلا فرحلاب تفرعو

 فو الا قرأ نوار مدعم دريقك واكررعأ رابوووأ لها امسكت ىلا ةيض رفآلا

 ىذلا ىبرعلا طخلا ًاراشتنا اهرثك أو ةيقرشلا تاغللا اهب بتكت ىنلا طوطخلا

 دالب ىدقا ىلإ اق رشدنطا عضاقا نم دتميفايش رفأ و ايسا كلام رك 1 بتكي تدلوت

 ىتلا تاغللا اما . ًابونج رابتز يتدا ىلإ الاعث ناتسكرت ىلاءا نمو ًابرغ شك امص

 لكو برغلا ساب ارطو شك اسم تاغلاهيفو ةيبرعلاىهف نألا ىل رعلا فرلاب بتكت

 ندرونلا نيب اموقارعلاو برعلا دالبونادوسلاو رصمو ايروس ىف ةيبرعلا ملكش نم

 ناتسد 5 ناس ناو ناشيلاقفاو قاكسع ادتاغلاويق: ل <ةردو ةنسر افلا وف هوقو

 نازاك-!أو كتلاو مرقلا تاغل اهتحم ىوطن,و ةيكرتلاو « ناجيبرذاو ريمشكو

 ةعسل ة_غماد ةحح ىلرعلا طخلا را-ثتناو «ةيدنلاو ؛جرويمرواو ساراكلاو

 تبثنانهو« ةروك ذملا لالطلا ةلينم راصتخاب 2! مالسالا لبق برعلا تاحوتف

 ( © لكش ) ىهو ىبرع مالكنلاو ةيناربع اهفورح اهادحإ نيتروص



 هيبم هس هوهم . افاد دح |وهب لف

 رماسحأ رمزحأ . ١هبح ةهصاصح كتءدألا

 |اهحيحمل ال احألا اهنا ام .يذالا ه

 | هما تزئوالاج رمهمحذ د مجادحا

 ) لكش ١(

١ 



 * انللاوثللا
 ةيلايقلا :ايقورفا ةفاخلا وا ة ماها تاذنلا نمسعت ىلا ةيرضملا ةقئلا لعق

 7 لوقلا كاريدألا تداح تادرقملاو:سكرتلا ةزح نم ةيمانلا تائللاباذزب ًالانملا

 ةلودلا دبعؤفوة:وحنلاو قطنلا ىف فيرح اجيردت ابلخد مث اهنيوكت مث دق ةغللاو

 ةخا ىه ةعدق اهادحا نيتنيابته نيتحم ةباتكلا ىف موقلا لمعتسا ''' ةثيدحلا

 . هماعلا ناسل 2 ىرخالاو بذالاو ملعلا

 . ةيانعب ةموسم ةريغص لاكشأ نم هزومر فلأتت تناك ىنيلغ و ريطا طخلا وهو

 5 ىدربلا فرو لع 4 امكلل لمعتسا ناك جراد طخ قيطاريطا وه ركالاو

 رصملا فو . ةرصتخم 4-مفيلغو ريه رزروهر الا ىهام ةيقيطاريطا زومرلاو

 قيطوعدلا مسا هيلع قاطا ىتيطاريطلا نم رصتخم ثلاث طخ رهظ "' ىبويئالا

 ةسلاطظما رصع ىف هرا_شتنا داز مث ةيما_ءلا ةغللا ةباتك ىف ا ناكو
 صخاالا ىلع (42 ديلا اع

 ةريثك اهودحو ممال ةعدقلا 4 ادكلا اورخ ةيحيسملا نورصملا قنتعا او

 روك ذا ليادلا لودج يف ام داليملا لبق ةنس 9٠٠“ ىلاو- تناك ىلوالا ةرسالا )١(

 لودح ف مادالأا لبق ٠ ةنس ىلا ١ههوه ةئس نم ءىدتبت ةثءدحلا ةلودلا )0

 روكذملا ليلدلا

 لودج ينك 51 ةرسالا لمشيو داليملا لبق 57ةنسس ىلاوح ىبويثالا رصعلا (؟)
 روك ذملا ليادلا

 دالبملا لبق مع# ةئس ةسلاطبلا رصع (:)



 ةصاخ زومد ةعبس ةفاضا عم ةيقيرغالا ةيدبلا فورحلا اوذخماو « ديقعتلا

 ىسن داليملا دعب عبارلا نرقلا ةياهم ىفو «ةيقيرغالا ىف ةفورعم ريغ ناوصأ لثع
 ةعدقلا ةيرصصملا نم طيلخ ىه ىتلا ةيطيقلا ةغللا نإ 2 ةءفيلغو ريطا ةءارق سانلا

 ابا# لحتل ةماع ةغلك اهرودب اطاعتسا لطب ةيبنجاو ةيقيرغا تالكو ةيماعلا

 ىلع داليملا دعيريشء سداسلا نرقلا نم ءادتبا اهلاعتسا ىف رصتقاو « ةيبرعلا

 سل انكلا ىف ةءنيدلا سوقطلا

 لح ىف ىسنرفلا « نويلبعث وسنرف ناج » حمن رشع عساتلا نرقلا لثاوا فو

 لعتاغل ةثالثب بوتكم صن هلمص زا ىف هدعاس دقو ةعدةلاةيرصملا ةغالا زومر

 ةيقيرغاو ةيرصم نيتغلب ةيوتكم ىرخأ صوصنو « ديشر رجح
 ( 7 لكش ) ىف نيبم وه م شيطارخلا نا لبق نم ءا_هءاعلا ظحال دقو

0 
 (؟ لكش )

 ةفرعم ىلع تدعاس بتاكملا وأ كولملا ءامماب طيح راث الا ىلع اهار ام ًاريثك ىلا

 ىتلاشيطا رول اةيدعةسارد سردي نا هقتاط ىلع نويلبعث ذخأ دقو « زومرلا ضعب

 قطن ةفرعم ىلا م 1877ةنس ىت> لصوت دق ناك ءامسالا هذه نو مسا نم رثك ١ ىف

 نأ م 1875 هنس هرودقم ىف ناك ىن-> هثاحملا ىف رمتسا دقو أفرح رثع ةسخ

 دعاود ىف 5 عضو 2 حم م1495 ةنس هتافو لبقو تارايع ضع مجرتي

 اهظافلا ىف محعمو ةعدقلا ةيرصملا ةغللا

 0 .ريمعتلل ةرأت اهزومر لهدم دق دأ هدقعم ةيفءاغوريطا هَ ادكلاو

 أاذلو ةلوعتسم تاكرحلا نكت و راكفألا نع ريمعتلل قرأ ةراثو تادوتملا

 ىف فالخلا جتن مث نمو بيرقتلا هجو ىلع الا ابقطن نكم ال ةيرصملا تالكلاف

 ق نيدرصملا ءاماع أهعبتا ىلا ةددعتم ا قرطلا بسو مالعالا ءاممأ ةءارق

 (8لكش) ةيفيلغو ريطا فورحلانم ًائيش تدثن انهو ليلدلا نم ه ا.اهباتك



 دس 7#

 برعس مرح (حاطبوبع)

 (م لكش )
 ةمفيلاغو ريطا ةغلل سوماقلمع ىلع ١ الاب ؛ سصملا فراعملاةرا زوتةفاودقواده

 اده زامما ىف ةعماأطاب راث "لا ذاتسا نسح كب مياس ذاتسالا ىلا تدهعو

 دالبلا هذه فحاتم ىف عالطالل نيلريو انيفو سئراب ىلا ةل>رب موقيسو سومافقلا

 اذهل نوكيس اعيطو سوماقلا لمعل ًاديبع ةعدقلا ةلودلا فورح ةعو ىلع
 تهل اعف قربك ةدع ا سوفاتلا

 ابيناعم مهفو اهنءارقو اهزومر لح طوطحخلا فاشتكا نم ىنعن

 نيطا ىمالاب سيل امتءارقو اهزوهر ل« بسأل ضرالا تاقيط نم اه>ارختسال

 م نءلا سوو كان هبق كشال امو رارسالا قدا رومالا قشأ نه وه لد

 ةمظعلا ةردقملاو راخفلا اذهب مط سانلا فرتعاف اهرارسا اوفرعو اهوفشتل 1 نذلا

 برعلا ةطسأو انو 6-1 اممهنأ اندحول ةقيقحلا سمت ىلا 00 نكلو

 زوهر لح ىف و ايودوأ ءاماع فرعلا قدءدم : : هصلن م ءالسالاو ةرلهاملا ف برعأ

 ىلا تاماصوت ابوروا نأ لاخإ الو ةيد رعلا ةعللا ىلا ايدك ة#رو ةعدقلا 20

 .برعلا بتك ةطساو الا مالا نم قيس 14 مولع ىلع فوقولاو رامالا رومهر لح



 ل مو دس

 قوش باتك وهو ىسفنب هيف تءلاطو ىبعب هدب أرام كلد نفث مهتغل ىلا اهتجرتو

 هه ؟؟ ةنس قوتملا ىطبنلا ةيشحو نيدمحال مالقالا زومر ةفرعم ىلا ماهسلا

 اهججرت 0 ةيضاملا مالا اهنلوادت ىلا ةعدقلا طوطخلا روص هيف عمج هفلؤم ناف

 تاراثالا ىلع اممجرتو ءاهيلع ملطملل لهم ةقيرطب اهعضوو ةيبرعلا ةغللا ىلا اهعيجح

 نمل لهسىذلا ىلرعلا اذه هللا مح محرف ةيبرعلا ةغللا ىلإ اهعاونا فالتخا ىلع ةباتكلا نم

 نذلا ابودوا ءاماعل ًاًءينهو ىغم ام رارسا ىلع فوقولا قيرط مالا نم هدعب
 ةنس نررشءو ةثام ذنم زلم الا هجر دّقف «مهتغل ىلا بات ك0 اذه اوججر

 كلارا . قاب كلذكو مهتايحمجر ات ىلعو ةيضاملا مالا راث ١ لع ةقلطسا ور ا وككوف
 مم ةحيتن الا ىه قاثالا وفرت لح لع مهةوقوو نيةرشتسملا لامعاف ابوروا

 نإ لب هنم ها هيف مهقيسل ال ىتح انع هئافذاو هيلع مهفوقوو باتكلا اذه ىف

 ةسردمةدد رح تلاق دتف موهلضف نوفرتعيو كلذب برعلل نورق» موسفنا 3 رفالا

 فالخ انريغ لاق ولو اريثك برعلل نوئيدمل انا : ايناملأب ردصت تناك ىتلا جربمدا

 وو مهحاجنبو ائيدح اهتيندمي اعدق ايوروا ةيندم تلصو ىتلا ةقلحلا مناف كلذ

 ىف قي.ءلا مهءون نم اوقافتساو فراعملا زارحا ىلا ابوروا لهأ كرحن مهتم

 ةقداصلا نوئفلاو ةيعيبطلا مولعلا ةيقرتب اضلا نونيدم مط نو «ةماظملا راصعالا

 ها. ةيندمو ًاماعأريثك ابورو|تعفن ىتلاتاعرتخلاو تاموئصملا نم ريثكو ةعفانلا

 مهقفويو مهتلكعمجي ناو اصوصخ برعلاو امومع نيماسملا زعل نأ ىلاعت هللا لأسن

 : ةفشتكملا مالقالا ضعب نيبن نحت اهو . نيرادلا ريخلا
 ابوتكم م ١/59 ةنس ىسرفلا نويايماش هفشتكا ( ميدقلا ىرصملا طخلاف )

 ةفاتخم مالقا ةثالثب ةباتك هيلع تناكو ىرصملا رظقلاب ديشر ةنيدم ىف ردح ىلع

 رحد> لك ىع”وةدءعامتمتاهح ىف راجح أةثالثةنم تفشتكا دف ''( ىطينلا طخلاو)

 ىف مورلل ناك ريغص رصق ىهو ةراعلا رح>(لوالاف)هيفهيلعريع ىذلا ناكملا مماب

 ةياتك هيلعو وسود ىسنرفلا قرشتسملا هيلع ريع زوردلا لمح نم ةيقرشلا ةرحلا
 طرلا لصايف نوخرؤملا فاتخاو 4 ءاقلملاو اص نب ادم 0 هه طادنالا دالي ) ( ١

 برع مبعإ | رخآ لاقو نويم ءارآ مهنإ قبرف لاقف



 داليملل مبارلا نرقلا لئاوأىف ةعئاش تناك ىتلا ةعدقلا قاندع ةغلب ىطينلا فرحلاب

 6 لكش ) اتروص هذهو نالا اهيلع ريع ةيلاعت ةيب رع ةب انك مدقأ ىهو

 هم

 هلم

 ؟ بسم

 دو

 ثةلئل

 باوعكل6

 هلك

 ل ةفل

8 

 دللمو

 ودعم |

 لزربو |

 هي دالبم همك

 بوعشلا

 سرعل

011 
 رب ك6

10 

 حيد هله

 ب4

 ١( لكش )
 نرسنق نيب ىهو دبز بئارخ ىف هيلع رثع رجحلا اذهودبز شقن (قاثلاو)

 روتكدلا هنع لاق دقو « دالبملا دعب ه١١ ةنس ىلا عجرب هشقن ٌراتو تارفلاو

 ةيئاربعلاو ؛ ةينايرسلاو « ةينانويلا ىهو تاهل ثالشب ب وتكمهنأ بّؤذ

 ٠١( لكش) امثروص هذهو

 يعدم كما رن نجح ريع كل اك / ع 1 /م+
 لأ

 ل ل ا ا ْ

 )ن2 :

 لكش) ٠١(



 .ليج نم ةيلامثلا ةقطنملا ىف أحالا نارحي هياع رثع نارح شقن ( ثااثااو )

 .ىلإ اهخيران مرو ) ةيطندلا ) هي ريعلاو ة.نانودلا ةعالاب ةءانرك هملعو زوردلا

 ١١( لكش ) امروص هذ هو م 554 ةئنس

 ريح

 مسن

 ١١( لكش)
 نيعىذلا ىزياكت الا طباضلا هفشتك | 7 ىادللا وا (ىروشالاط خلاو)

 .ةرخص ىلع رثع هناف سنلور ىزيه ريسلاب همها دوهشملا 6 187 7.ةنسناتسدرك ىف

 ةباتكلا نم ةعدق راث أ اهملعو امتدعاق نم مدع ٠٠ واد ىلع ىهو نوتمسب

 ددع غابي ةعونتم موسرو ةسلا ىتادلكلا ىلقلا عا ونأ ىدحإ ىهوتلا ةينيفسالا

 دريل نئاسوأ ريساا فشتك | مث اهتءارق ىف حت ةمح ةبوعص دعإو فلآلا اهرطسأ

 فتانويلا دنع فورعملا لابين ايدوشأ كاللا ريماق٠ ىد_>إ ىف ةيروشأ حئافص

 فينو فال ةرشع اهددعو داليملا لبق 518 ةنس كلم ىذلا نيلبان درع مماي

 .اضيااملع ام ءىرقف

 ربذو نياوب ويسأا نإ ىتح مل لا اذه ةءارقب نييبروألا ضد عرب دقو

 ريسفت ىف هنراههو هحاحنل كنرف فلا نرشءل تربوأ ويسملا زاجأ اسنرف فراعم

 : ةيووخالا تاانكلا

 راثآلا لازتال م تاهجلا نه ريثك ىف انريمع ىف تافاشتك الا لاز' الو اذه

 ظفتحم اهنأو تومرغحو نملاو زاحملا نو ىفاماع ةلورجم ةعدقلا نافدلاو

 ىذلا بيقنتلا فشك دقف . ىلوأآلا نورقلل مجري امن ًاريثك ًاًئيش انوطب ىف

 اهف تاحول ىرد نيرملا نيب نادلكلا ةمصاع [ روأ ] ةقطنم ىف ناآلا ىرحي
 داليملا لبق عساتلا نرقلا ىلإ اهدهع عجرب ام لرآلا ىربعلا طا نم

 ىارالاو ىروشالاو ىنادكلاو -قارعلا ناكسره نونروشالاو نون ادكلا )١(
 ابيرقت دحاو ىنعم اهاك ىببابلاو



 دالب ىف ةغدقلا تاباتكلا ضعب رك ذ اهتيمهأو راثألا لصف رخآ ىف ىأيسو

 . ثّدش ْنِإ هعجارف تومرضحو نعلا

 دعاوقو تاداشرأ ضع ىشعألا حبص هل انك ىف ىدنشقلقلا ركذ دقلو

 عون ناسنالل لمي اهناف اه سأب الو ةفورعملا ريغلا تاباتكلا زومر لح فرعت

 ب ءاش نم اوما مجريلف ةلجلا ىف تاباتكلا زاغلأ مهل ةكلم

 دنسم طخ ةروص ( ١؟ لكش )

 + ودحر فوه يمو وسو وجزر وف | رزإ د هدحج تعور هوك ومجو

 قو هوي طر هر فو مهو دبر 4و هوحوزمجر رز در رك
 4-51 هز ودم زل "رم ظدجو 9 لغم لا هاجم زل لج ز كإ وو ره
 "سور وحج نزح رج ودع رهيب ف رب ف رروج جو زعير ز وسب جد

 قينيف طخ ةروص ( ١١ لكش )



 فاذا طخ ةهروص ) ١ لكش (

 علا انسي
 ىف ام فصان كب ىنفمل ةيبردلا ةغللا ةايح وأ بدآلا خيران ىف ءاج

 وهو تادايزو ريسب فرصتنو ًاصخلم

 ثدحتلاو ايندلا ىف ةلمعتتسلا طوطملا عاون ارصح انعسو ىف سيلو

 هينا 1 ير ا عجر اهنكلو ادج ةريثك اهناف اهلع

 ةيقرشلا تاياتكسلا 5 ديا نم ا وهو . ىرصلاط اا )ل وألا) ةعل رأ

 نابكلاب صاخ وهو - '"' قيلغو ريما - عاونأ ةثالثوهو ابمدقأ وهلب

 باك و عرواوذلا لامي نماخ وهو """ يابا ريم او تيورقلا ةمدغو

 (فيلغ)و سدقم ىأ(وريه) نيتينانون نيتلك نه بكيعظفا ىيلغوريطا )١(

 «» © و

 ىلإ ترقا وهو ىئيلغو ريطا:ن 7 اميك رت اطيق وه ققيطاريسسلا طخخا 9(

 . موسرلا ىلإ امم فورا ا

 .ةيعيبطلاحابشأل اروص نم ةراعتسم زومر 3 تاراشا نع ةرامع وهو « رفح ىأ



 مس حاسم

 وهو فتعشلا نم ةيتكلا مومعل صاخوهو- )١( ةيطوعدلاو بح ةلودلا

 . ةءالثلاءاونألا طسبأ

 اهووودعاو لبان ف ااستسم ناك ىذلا قراوعلا طاطا ( قاتلاور

 لالا ضرفلا دقو اههوح

 مأشلا دالب ىف امدق المعتسم ناكىذلا ثلا طملا ( ثلاثلاو )

 دعو ؛ طخلا اذه اضِيأ ضرقنا دقو ناعنكن ثح لسن م نويثملاو

 رهظلاك باوصب نيل ىشحلاو ىريجلا طانا هعورف نم حنرغألا صعلا

 . ةءراقلاب

 طخلا هعورؤ نمو نال لمعتسم وهو نيحلا طخلا ) عبارلاو )

 . ىلوغلاو ىبابايلا

 (بو ةقلس لوادر هنزل قرف طفلا ةلساس تاتلعن | ( عاد )
 . ةمدقتلا ةنالثلا هعاونأب «يدقلا ىرصملا طخلاوه

 ايقينيف ىلإ ةبسن قينيفلا طخلا وه (اهنم ةقلح ىلاثو) رف

 توست  ةنامااعو ةراعتلا :الاكععلا ىنانلا نك ون قويقوقلاو

 ديقعتلا نم هيل ع 7 و ردح مهسفنأل أ وعص 6 9 مم امك ف و ىو ا وماعتف

 نبيرصلا فورح نم اودخا كقو ةيراحتلا تاللسارملا 6 انلافمالا

 ؛ فورملاب امهلكن م هبشأو اليلق ريدتسم طخ وه قتيطوعدلا طخلا )١(

 لبج ةازاحم طسوتملا ضيبألا رحيلا لحاس ىلع ناعنك ضرأ ىهو (؟)

 نائل



 سل مسأل

 ىف ( اوربسام ) ريهشلا ىرتآلا لاق م ليلق ليدعت عم افرح رشع ةسمخ
 ةلهس ةباتتك اونوكف فوزملا قاب اهيلا اوفاضأو قرسشلا خيرات هباتك

 انيستا ما فوروحاا | وهما وار ووو وامس ف مهتطساوب ترهمشا

 نورا لاتشا ةيلضالا

 فرععاونأ ةدع دنسملا طخلاو: دنسملا طخلاوه(اهنم ةقاحشل اثو)

 : ةعل را أتم

 ىلإ ةبسن ىدوُلا طخلاو (ب) « افصلا ىلإ ةبسن ىوفصلا طخلا (أ)

 طفلا( هز نايل قب نإ ةيعنلا مو انفال ظيقللا و( ج)طاصن د

 ءزاجملا اىلإ امهنمو رابنالاو ةريملا ىلإنهلا نم لصوىذلا ىرنجاو ا ءىبسلا

 (7 ص هنم عون لك لكش راغنا) ١7 تروعلا ىخروم 57 لع اذه

 طخلا اهنم ةقلح ثلاث نولعجيف حنرفألا ىخرؤم ىأر مان

 طوطخ ةعل 5 هنم دلوت قينيفلا طخلا نإ اولاقو « كسا (")ىإ رالا

 : ىهو

 ىطبقلا طخلاوأبلك ابر هال وطخ تدلوت هنمو :ميدقلا ىلات ويلا )١(

 نيل انا ةرمات ىلإ ةيفل :ئرماسلا طغقلا هقفو# مدقلا ىربعلا (0)

 نكح طخلا دلوت هنمو :ى ريا ديسملا ©

 لكس اميح امهنع ىلاعت هللا ىضر سايع نبا باوج ىلع مالكلا ىأيسو )١(

 / . شارق هتذخأ نمو ىف ,رعلا اللا ناوآ نع

 نم وهو مراب ىمسيو مال_سلا هيلع ح وب نب ماس نب مارا ىلإ ةيسأ (0)

 ..:تودلا قلما
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 تنشااعلاا دج

 ىهو طوطخ ةتس دوت هنمو : ىارالا )ع(

 ةعاوثأب ىدنملا : املوأ

 "”(ىوابفلا) مدقلا ىسرافلا : اهيناثو

 عبرما ىربعلا : اهملاثو

 ىرمدتلا : اهعبارو

 و نوفل + ايييفاخو

 نطيشلا +[ مهفانو

 نم ةرعام ف ركلاو + سس ورك ناين رقلا طعلا نارتو

 3 ا رنا ناسا سنو
 "" فصان كب ىنفمل ىبرعلا بدآلا خيرات نم ها . ىطبنلا

03 

 ماقلا اذه ىف هخيراتو ىبرعلا بدلا ىف طيسولا باتتك ىف انيأأر ,

 ىأ) مهعأد ىرن نحنو : هصنام هيف ءاج ثيح برعلاىخرؤم ىأردي ويم
 ىضارأ ىف دنسملا طخلا نم عورف ىلع روئعلااهنم بابسأل (برعلا كار

 قينيفلا هلصأ نم ادج ةبشلا بيرق ىوفصلا وهو اهضعب اهلاعثو طبنلا

 ىار الازوددتسلاطخلا ف «غظْضنْخت ١ ىهو فداورلا فورح دوحو أهسمو

 ىرلاو ناجيبرذأو ناهمصاو نادم اهف ىتلا ةعقبلا ىهو الهف ىلإ ةبسأ )١(

 دنوالهجم ءارو امو

 ىخسنلا طخلا امأو ؛ ةفرخزو ةيلح هيف نوكيام وه ىليىرطسلا طخلا (") .
 ىداملا ىريألا وهف

 . برعلا ىخرؤتم ىأر ىري فصان كب ىئفحو (5)



 مدل مواسم

 نم ذوخأم ىبرعلا طخلا نأ ىلع برعلا ةاور نم عاججالا ميرص اهنمو

 5 طينلاو ةدنك دي ىلع د:سلا نم يخاف وهو ىرابنالاو « ىريملا

 الإ سيلف ةفوكحلا ريصمت دعب الإ فرعي مل ىذلا فوكلا امأ

 ف ةيتا ل رفالا ةهبش لعلو - ىزاجملا طخلاف ماظنو ةسدنه ةجينن

 دياعملا ىلع ةيلجلا ةباتكلا ىف فوكلاو ليج رطسلا لامعتسا عويش

 ةئنيزلاو ةفرخزلا نم اهفام هباشن ةدشعم اهلك اشامو روصقلاو دجاسملاو

 برعلا ىأر لع ىبرعلا طخلا ةلمساس ل ودج أمه ىلأت نكح اهو هنم هأ

 ةيلاتلا ةحفصلا» نيبملا وهو اًضِنَأ طيسولا نم الوقنم من رفألا ىأر ىلعو

 ماعيف ةدنك نعامأ )01(

 .٠ 5 يم -. 5 .٠

 لدنج> ند نصح ىد نا نعم ىدوعسملا ةهياور ند ما _ءيلف طمنلا نع اماو

 ةدت الا امهنع هللا ىكر سابع نا ةياور نعم كالد

 لئاوأ ىف هتياور تةبس دقو طبنلا مهب دارملاو ةباتكلا اورشن نيذلا مث

 , باتكلا



 ىنرعلا طلا لاس | ىنرعلا طخلا ةلسلاس
 ب رعلا ماو. ىأر ىلع جي رفدلا ىار ىلع

 ىرصملا ىرصلما

 قينيفلا قينيفلا

 نجلا 7 ىارالا ئارالا دنعملا
 دست سي يشسلا ييدحح ا( يييع سس ا

 ىري ٍ يبايحللا ىدوعلا علا ىطمنذلا ىنابرسلا
 لا ا

 ىطينلا ىدنكلا | ى رابنالا ىريمحلا ليم رطسلا
 ديس ري ويسللا ليي رسصعم

 ىرابنالا ىريخلا | (ىخسنلا) ىزاجملا قوكلا

 ىزاحملا

 قوكلا

 تنعم لا طخعا نان هك رعلا ىخروؤم ىأر نأ رظنلا ناعما دعل انأر نحو

 وه هيلإ اوبهذ ام ناو باوصلاوهىبرعلاطملا تاقلحنم ثلاثلا وه ( ىرجلا )
 نوما ةإج ةقيقملا

 ةيب رعلاب بتنك نم لوأ نا اهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورام (اهنم )
 هذبف . هقطنمو هظفل ىلع مالسلاو ةالصلا امهبلع مهاربا نب ليعا_ع“ا ابعضوو

 ريغب ءادتباةيب رعلا ةباتكسلا عضو ىذلا وه مالسلا هيلع ليعامسا نأب ةحيرص ةياوراا
 ليلخ نبا وهو هنع كلذ دعس الو « هقطنمو هظفل ىلعو اهريغ نع اهذخأب نأ

 دس ا لاثق ثأ ومرعاهلا» [عهو دنا :ناوهنف ةبرسعنللا :يرغلا ور اور يو هنأ
 الح سلا دفاعها الب ]واج لا لاكي ام 7-ان. -.ةققتتاقلاج قاف نة اقل ال08

 ةيبونجلا ةبملا نم ماشلا ةيداب لخدم يف ىذلا ىتاكربلا مقصلا وهو ءافصلا ىلإ ةبسن )١(
 ماثلا ططخهب اتدك يف ىلع درك لم ءاحبلا ةمالماا هركذ ام ةريثك تابات.؟ كانرف قشمد نمةيقرشلا



 ىلإ لصو ىنرءلا طخلا نأ هصخلم ام : اضنأ سابع نبأ نع ىورام (اهنمو)

 نم نهلا نم مهيلع ٌأرط ءىراط نم اههيلالصوو راينالاو ةريهلا لها نم زاجملا

 م مالسلا هيلع دوه هللا ىنل ىحولا بتاك نايلفخلا نم هذخأ وهو ةدنك

 . ىلاعت هللا ءاش نا زاجلا ىف طخلا ناونع ىف كلذ ليصفت يتأيس

 دوه هللا ين نال :ىبرعلاطحلا لأ وه دنسملا طخلا نأ اضيأ اذه لديف

 برعلا نمو نولاب فاقحألا مهنكسم ناكو داع هموق ىلإ لسرأ مالملا هيلع
 () ةدئاملا

 رغلا وخراب ةدلا نهذامن لا نويشدو جنرفاآلا ءالع ضعت نأ( انفو

 ةباتكلا اوعرتخا نيذذلا ث نييناهلا نإ لوي هناف ىلاملالا زتيروم قرشتسملا مهنم

 اذه ىلع لد_ةسو روهشملا ىأ رلا وه م اهوعرت_خا نبذلا مث نويقينيفلا سيلو

 نإ مث ةيناعلا ةيبرعلا ةباتكلا ىلع مهتباتك اونب اعإ نييقينيفلا نإ هلوقب

 مث برعلاف نوينامورلا ذخأ مهنعو نييقيفيفلا نع ةباتكلا اوذخأ نيينانويلا

 اهمال اعبط ةيقيلغوريطا ةباتك-لا دعب ىأ ه ! ملاعلا ىف ةباتكلا اودجوأ نبذلا

 ىأ ر رك ذ قيس دو ميدقلا ىرصملا طخلا» ةامسلا ىهو قالطالا ىلع ةباك مدقأ

 ةثاحبلا ريمكلا ذاتساللا نع القن باتكسلا اذه نم 14 ةفيك ىفقرشتسملا اذه
 هدمن نأ لق ىذلا سيفنلا ثحبملا اذه لمأتف نالسرأب يكش رمآلا نايبلا ريمأ

 هب ملعأ ىلاعت هللاو باتكك ىف

 طوطخلا نيب ةنراةمال ةيلاتلا ةحفصلاب نيبملا لكشلا رظنا

 ةبراعلا برعلا ةدئابلا برعلل لاقيو )١(
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 ىو
 قوكمدلاو ىرابثالاو ىريملاو مزلاو دئسملا طخلا ةب ريب ةباتكال لاقي

 تسروفلا هباتك ىف ميدنلانب أ لاق « هيف تانيمحتلا لاخدإ وهر وطل نع رظنلا فرصإ

 موق ىنربخا هطخمبو ةبش نبرمعل ةكم باتك ىف تأرق ه الال ةنس هفلأ ىذلا

 رضالانب دل# ىد نم لجر مزحلا ىلرعلا اذه بتك ىذلا اولاق ريضم ءاملع نم

 فورا حضوا باتك نسحلاو قا ١] ترفلا ةيكح توك ةنابنك نبا

 بحاص ىادمطادمجا ن نسملا ىلرعلافوسليفلل«ليلك الا » باك وه ةب ريجخا

 الإ هنم دجوبال هنا ريغ ''' ءازجا ةرششع ىف عقي وهو برعلا ةريزج ةفص باك

 . هنم قاملا دقفو نيلرس ةيكولملا ةيتكملا ىف ناءزج

 نماثلا ءزملا وهو ليلكالا باتك نم ندوجوملانءءزجلا دحانم لقن دقو

 ىف ةريغص ةذن دنسملا فورح باب ىف نالسرا بيك_ش ريمالا ريمكلا بئاكلا

 رثكأ :ىهو نودلخ نبا خبرات نم لوالا ءزإلاق>لمىف ةيريجلا فورحلا دعاوق

 اعرهنال فور اروصفالتخا نمريجناسل ىف هولوقت ايف فلخلا سانلا نيب عقي ام

 ةدحاوةدوص الإ فرعيال ارقي ىذلا نوكيو سمخو روص عبدا فرحلل تاك

 فلا فورح نم فرح للك تحن تدثن نا انمار عضوم ا اذه ىف للخلا عدو اماف

 فالتخا ليدس ىلع فو رحلا روص فالتخا نك اكإو امعيمح ةروص ءاث ءان ءاب

 فلاو نترادمم لثم اطسو تناك اذإ فلالا نوحرطي اوناكو ىبرعلا باتكحلا

 نمجرلا لثم ىف فورحلا فحاصملا باتكك عبت كلذ دك نادم ملير نوبتكيف ماير

 نملا كلم ىحي مامالا ةلالج ةبتكم يف هئازجأ لماكب دوجوم باتكلا اذه نإ لاقي )١(
 1 رلعأ ىلأعت هللاو



 نوارتو تريلا مث تويماعواوو ةقرالا رخآا مح وت شو ىتنلا لاو

 دنسم لوأ ىف كلذ لاثمو طخ رطسلا ىف نيتلك لك نيب نولصفيو طخ نرطس لك

 . ىهنا ( ةروصلا مسر 2 هئروص هذه

 باك نم ةيريم ةباتك ضع: انه اناقن ااو انه ةروصلا هذه لقنن ل نو

 ةنس ىلإ داليملا لبق ه 1١6 ةنس نم ةيريجلا ةلودلا ءىدتبتو تومرضح خيرات

 ةميظع تاحوتف تحتفوةعساو ةورتو مدقتو ةراضح تاذ تناكهو هدعب 6

 . مماباتك نم ةروص هذهو ديم خبرات اهو

 موجه |ريصوفام مر مس فها قسما

 ١ ندع هكر جشع بوح

 ١ 161 ب001 م41 2 0001 0

| 
 ٠١( لكش )

 2821 |مو 2 طل 0

 راسدلا نم 0 نيملا لر* ءاوس 3 اتكلا ءدد نع تالداعل موصعل 8 3

 اهو اهيلع دامعالا حصن الو ةيرهوج تسيل تاليلعتلا هذهىرن نك-اوايقفأ وأ

 ىف ءاجدقف ايناث اهيلع انتاظحالم ىدبن مث الوأ تاليلعتلاهذه ىلع ينأن ءالوأ نحن

 : هصلام ل رعلا طمعا راشتنا

 ةباتكلا تناككلذلو «اتيقرب دعبالإ ماظن ةباتكلاىف روطسلا هامئأل ررقت ا



 دس 58 |

 دنع ناك ام اهروطس هاما ىف ًاماظن اط نوعاربال « قفتا ىلأ نولوآلا اودي

 نيعلا] نم ًاروطو نيهلا ىلإ راسيلا نم ةرات نوبتكي اوناك مناف نانويلاءامدق

 : اهي قوم انايحاو نامتلا لإ

 ًاقيرط اهنم ةمأ لك فا ملا دنع اهماظن ررقتو ةباتكلا تقرت اماف

 ىلإ ىلعألا نم نوبتكي اوراص مهعابتأ و نيصلا لهُأف اهريس ةيفيك ىف اصوصخم

 (رجشملاب) مهباتك تيعم كلذلو ىمأرلا طمخلا ىلع راسيلا ىلإ نيملا نمو لفسألا

 ايلعلا ءامسلا ف دوجوم ىلاعت هللا نأ نود_ةتعإ ثيح صاخ داقتعا كلذ ىف مطو

 لفسأ ىلإ ىلعأ نم نوبتكي اوراص كلذلو هتبج نم مهتتأي نأو دبال ءىش لكسف
 ةيومدلا ةرودلا نوكل نيملا ىلإ راسيلا هرم نويثكي اوراص ابروأ لصأو

 زك تاياورلا ضعب ىف بلقلاو ىرسيلا ةبجلا ىف دوجوملا باقلا نم ءىدتدت

 هنم دمتسا ىذلا لقعلل ةلباقملا ةبخطا نم ةب انكيلا تووكت نأ بحوف لقعلا

 نم ريغو نايرسلاو برعلا امأ:نيهلا ىلإ راسيلا نم ذويتكي اوراص كلذلف«نانبلا

 تضق ةعيبطلاز وكل ةبسنلاب راسيلا ىلإ نيدلا نم فوبتكي اوراصف ''' ةيماسلا ممألا

 الاىرخأ ةبجيىلا ةبج نملقتنيال هنأو م ىنعلاهديبالإ ناسنالاهلمعدالءىث لك نأب
 ةلصتم ةيلاهاة ب رعلاةباتكلافراسيلا ىلإ نيملا نم وبتكي اوراص كلذلف ىنعلا لجرلاب

 : هنم . ه١ ىتفآلا رطسلا ىلع لامثلاىلإ نيهلا نم تدجو ايأ بتكستو مدقلانم

 نأ ىرصملا فحتملا ليلد ىف ءام كف ةيفيليغوريطا فورحلا ةءاتك امأ

 لوألا روصعلا ذنم اهنك-ل لفسأ ىلإ ىلعأ نم ايدومت بتك: نأ ابف لصألا

 نم بتكت دقو « ةداعلا ىف راسيلا ىلا نيملا نم كلذو اضنأ ًايقفأ بتكت تناك

 بتكت نيتلاملا اتاكفو « ههباش ام وأ قسانتلا ىلع ةظفاحم ًانايحأ نيهلاىلإ راسدلا

 امأ ءرطس لوأ وم ةديستع قاويمطلاو نانثالا لكما نوكع# قمم ةرمزا

 نييناءاكلاو (ةىدقلا ابروس ناكس ) نييقينيفلاو ةيروشالاو ةينادلكلاو ةيناربعلاو ةدبرعلا

 ( ءامدقلا نيطساف ناكس )



 سلع 6 سم

 .هنم. 2! نيعلا ىلاراسيلا نم ةبحتفةعابطلا فةلمعتسملا ةثيدحلا ةيفيلغو ريطافورالا

 طخخلا راشتنا بحاص هرك ذ ىذلا مدقتملا داقتءالا ىف هارث ىذلا امأف اذه

 عضاو نأ دبال ذاباوصب سيل هناف لفسأ ىلا ىلعأ نم مهباتتك ىف نيصلا لهأ نع
 ةءارقلاةلوهسإ قلعتت ىرخأ رومأ ىلا رظن دق اهيف سائلا هعرتا ىتلاةدعاقلاهذه

 . اهم ى ردأ وهر ومد كالو « مدقتملا داقتعالا ١ ةماعلا ةحاصملل 1 راظل مهتباتك

 نيعلا ىلا راسيلا نم ابو روأ لهأ ةباتكف مدقتملا ليلعتلا ىف هارث ىذلا امأو

 نم مهتباتك اًردبي نأ نييبور الل ق4 ذا بيصن لالدتسالا ماقم نم هل سيلف
 ةلئام ( ةيعمطملا فورحلا ريغ ) اهفورحو ةيمحئرفألا ةباتكلا ةروص نأل راسيلا

 رم ةباتكلا نآلو « راسيلا نم اهتباتك-ل ىعدانيولا ىلا امناليف نيعلا ىلإ

 ةءاتكللا نم عرسأو لهسأ ةيجنرفألا فورحلا ىف نيملا ىلإ راسبيلا

 سيلو اهزمت ةيوناث تامالع نم الا ضعبب اهضعب فورحلا روص هباشتل سكعلاب

 كلذلو رخآلا فرحلا ةروص ريغ فرح لك ةروص ناف ةيبرعلا فورحلا كلذك

 ةباتك ىف امأ . اهيلاو تسلا تابجلا نم ة-يبرعلا فورملا ةباتك ىف لقلا كرحتب

 ىه رظنلا ىف ةيجرفألا ةباتكلاف « ًابيرقت ةينارود هتكرخ ةيحترفالا فورملا

 نمائداب - ةرسكتمأطوطخ تععر اذاذ . ىنحنملاوأ رسكنملا طخلاك وأ ةلساسلاك

 . نيمعلا نم تدب اذا كعمر نم لزيعا نوكي راسيلا

 هناف راسيلا ىلا نيعلا نم برعلا ةباتك ىف مدقتملا ليلعتلا نم هارث ىذلا امأو

 . كلذ ىف ةلوقعملا ةلعلا ذا اضيأ هيلع لوعدال
 نيهلا ةبج سأرلا عقيف بقعو سأر اهل ةيبرعلا فورملا عيمح نأ - الوأ

 ىلا اهس و رف ع ع« 2 عج | ىهو فرحا هتس ادعام راسلا ةبح بقعلاو

 نيم ةرعت نسي وهو الوأ فرط سارة انك اذه اهطق لفسا ىلا اريقعو لعأ

 فرحأ نم ةيكرم ةلك لكف راسيلا ةبج رم ىهو بقعلاب هنواصوي مث
 كذب ةءارقلا نوكتف قطنلا بسحم نيعلا نم ةيترص بتكحت فرحالا هذهو



 دل جالا

 ءاقبا عم اذه راسيلا نم ةيبرعلا فورحلا ةباتكح ًادج بعصي  ايناث

 اهيتكم ام ةبواقم راسيلا نم اهائبتك ول امأ نآلا هيلع ىهام ىلع فورحلا ةروص

 ريصتاك مظعا ةءارقلاو ةءات5لا ةبوعص نوكت:ةف(ر اهمألا ) ماتخالا ىلع عئاصلا

 عطقب عضولا ىف اهتةيقح ىلع اهلمءتسن و فورحلا تاذ روص ائءلق دق كلذب

 . تانيسحتلا نم اهيلع لخدا امج رظنلا

 نم ةباتكلا ةيفيك ىف تاليلعتلا نم طحخلا راشتنا بحاص هركذ اف اذإ

 ةصوصخم ةبج نم ةباتك-لا ىلع ىنفلا لالدتسالا ليبق نم سيل راسيلا وأ نيعلا

 اننأ ىلع هتاذ ىف عوضوملا تر ءادءت رومأ ىلع ةروكذملا هتاليلعت ىب امعإو

 . لعأ ىلاعت هللاو هريغ ن ء كالذ تيتا اجلا نوكي ل 2 اردع هل سشمتلت

 كل

 ّيّرعلا ١ اَسكَكَّملا
 يع ةنهش اها ىبرعلا طخلا راشتنا ف ءاح

 : ماسقأ ةسمخ ىلا ىبرعلا طخلاب نآلا بتكك-: ىتلا تاغللا مسقنت
 ةمسأ نويلم ؛٠ وحن اهب ملكتتيو ةيكرتلا تاغللاع ومي وه : لوألا مسقلا

 » ه» ةكه» » د ةيدنملا 53 » : ىباثلا ممقلا

 » طه ا! » »  »  ةيسرافلا » >  ه : ثلاثلا »

 ةمسننويلم 5١ وحن اهب ماكستيو ةيقيرفالا تاغللا عومت وه : عبارلا ممقلا

 ة-مسأ نويلم 8*5 و اهم ملكتي و ةيبرعلا ةغللاب صاخلا وه : سماخلا

 : المش كلذ نابب كيلاو



 ل وألا مسقل |

 هكحص رتلا تاغللا

 ةيسورو ايسآ ةيكرتو ايوروأ ةيكرتب ةرشتنم ''' ةيناروطااتاخالا نم ىه
 لوذملا اهب ٌثافتيو ساقوقلاو رزخلا رحي ءىطاوشو قاتسكرتب ايسا ةيسورو ابروأ

 ىلا اهعورف رهشأو « ثريغو نيينامعلاو ناكرتلاو رتتلاو ةكبازألا نم كارثآلا

 : يبرعلا ظخلاب سكت

 تاغللا ربك أ ىهو ةموكحال ةي.ءرلا ةغالا ىهو : ةينامعلا ةيكرتلا )١(

 . اراشتناو ًاييذهم ةيكرتلا

 نيماسملا راتتلا ةغل ىهو : ةيرثتلا ةخللا وأ : ةينازاقلا ةيكرتلا )١(

 . ةيسورلاو ةيبرعلا نم ةريثك تالك اهلصو دقو : ةبهرقلا ةيكرتلا (؟)

 ةيرذألاو ةيمرقلا ةيكرنلا هش ىهو : ةيسراكلا وأ : ةيئاحونلا ةيرتتلا (4)

 ةيساقوقسفرلا ةيكرتلا وأ ( ةيناحيبرذالا) ةيرذالا ةيكرتلا ()

 يبرعلا طخلاب بتكت ىرخأ ةغل ناتسغاد ىفو . ةيناتسغادلا ةيكرتلا (5)

 ( ةيكموكلا ) ىمست

 عضو نك-لواهب بتك_:فو رح ةينطولا مهتغال سيلو : ةيسك را ةخالا (0)

 . ةريدح فورح اند اه

 . ةيزغرقلا ةيكرتلاوأ « ةيغروبنألا ةيكرتلا (4)

 مهدالب ىلع كارثالا هقلطألصالا يف ناروط مساو ناتسكرت دالب ىهو ناروط ىلإ ةيسن )١(

 ] . ها مهمدع نابا يف سرفلا ناك نأتقو



 (مزراوخ ) هويخ دالب ريك أو ناورتلا ةغل ىهو : ةيئاتفجلا ةيكرتلا (9)

 . اهريغو ىراخمو

 ناتسك رئلاب ناكرتلا لئابق نم ةيكت ةليبق ةغل ىه : ةيكتلا ةيكرتلا )٠١(
 ةنيدم اهزكرصو ةيسورلا ناتسكرتلا ف ةرشتنم ىه : ةيكزوألا ةغللا )١١(

 .دلفرع*

 ةنيدم اهزكصو ةينيصلا ناتسكرتلا ىف ةعئاش ىه : ةيرغشكلا ةغللا )١0(

 . راغشك

 ىلا مسقلا

 هب دنملا تاغللا

 ا_ةلمو ناليسو دنسلاو دنهلا عيمج ىف ةرشتنم )00 3 رالا تاحلالا نم ىه

 طخلاب بتكت ىلا اهعورف ندهو ةيناتسدنهطلا ةيدروألا ةعللا اهمأو اهريغو

 - : ىنرعلا

 ةيلامشلا ةيناتسدنهلا ةغللاب فرعتو : ةددروألا ةغللا )١(

 ( ةيثيفايلا) اضيأ ىعدتو ةييبروالا ةيدنطلا تاغالا وأ ةءرالا تاغللا (1)

 تاغل ىهو . ةسيبونج ىلا مسقنتو مالسلا هيلع ح ون انديس نب ثفاي ىلإ ةبسن
 ةيدركلاو ةيناغفآلاو ةيسرافلاو ةيدنلا اهعورفو ةيتيركسنسلا اهتمايسآ بونج

 اهريغو ةينيمرآلاو

 هذ هو ةعدقلا دونهللا ةغل ىه ةيتيركسنسلاو ابدوأ تاغل اهنمو . ةيلاعثو

 ىنعمو اب. ةبوتكم ةيحورلا مهمواع بتك نكلو نالا اهي نوملكتال ةغللا
 ىبرعلا طخلا راشتنا شماه نم كلذ لك ه٠ . ةبذبملا وأ ةماتلا ةغللا تيركسفس

 مرات + - م



 هس 68 و٠ دسم

 ةب وذا ةيناتسدنطا د . ةينكدلا ةغللا (؟)

 ٌةرحبلل سماخلانرقلالثاو أ ذنم ىف رعلا طخلاب ىّدكتو . ةيريمشكلا ةغللا (؟)

 تاحط ثالث ىلا مسقن:و ىحارك ةنيدم اهز 5 . ةيدنسلا ةغللا (؟)

 نادم ةئيدم اهزكىمو ةيناثلوملا ةغللا وأ : ةيكئتاجلا ةغالا (9)

 اقلم ةرب زج هيش ىف ةعاش ىهو ورالملا ةغل 3 ةيقلملا : ةيك الملا ةغللا (5)

 ىف عئاش وبالملا ةغل رم عرف وه . نوجيبلا وأ ٠ ىواملا ناسالا (0)

 . هواح ةريزح

 قيل مسق *لاثلا ىمقلا
 يوان كالا

 تراتسودركو ناتسناءفاو سرفلا دالب ىف ةعّئاشو ةيرالا تاخللا نم ىه

 يىبرعلاب بتكت ىتلا اهعورف نمو زيماتلاو نا:سخولبو

 ىوابملا طخلاب نو.ةكب مالسالا لم سرفلا ذاكو : ةمسرافلا ةغللا ( ) ١

 / هيوتخم ) رواشيب ىفو هيوتش) راهدنق قىحساو : ةمناغفالا ةغالا ( ؟ )

 ( ةيناةسخولملا ) : ةيشومللا ةغللا ( 5 )

 نمز دنم ىلرملاب موتغلو مهطخ دارك الا بتكمو : ةيدركلا ةغللا ( 5 )

 طوطخلا نم عاونأ ةعبس سرفلل نأ عفقملا نينا نع تسربفلا باتك بحاص لقن ( ) ١

 اهبزوبتكي افرح نوتسو سمو ةئاهاث ىو (ةءريب دنيد )اه لاقي ىرخأ ةءاتكو نيدلا ةءاتك اهن
 .كلذ لك اش امو ردقلاو ءاعالاو نويعلا تاراشاو ناذ" الا نينطو ءاملا ريرخو رحزلاو ةسارفلا
 تمل لاك رخا ةبانتكو و جك مت اهل لاقي قرخا ةياقكو جتسكللا اهل لاقي ىرخأ ةباتكو

 ره ١ ةيروس. زار اهل لاقي ىرخا ةباتكو لئاسرلا ةياتكو ةيريبد هاغلا



 د ماو ل

 نو.ةكع» ىل القتسم اطذ دارك هز م و ىدلالا اشاب نيدلا ءابض لاق ديعن#

 ةديدع نورق ذنم اودارا ام ىبرعلا طخلاب-

 عد أرلا مسقلا

 سك: ىلا اهاغل رهشأ نمو ؛ ةريثك عورف اطو ايقيرفا ىف ةرشتنم ىف

 ا ىه ىف رعلاب

 نيياصاألا شك اسم ناكس ربربلا ةغل ىهو : ةيلحشلا ةيرربلا ةغللا ( )١

 نييلصآلا رئازإلا ناكس ربربلا ةخل ىهو : ةيفيرلا ةبربربلا ةغللا ( ؟)

 نيد ل ينلا ىداو ناكس ةرباربللا ةغل ىهو : ةيونلا ةغللا (* )

 قيرالا نادوسلا ند سوح كلم قف ةيئاش قو. :ةيسرالا ةئئلا ( ©)

 اهالاو امو رايز ةكدامم ىف ةعئاش ىهو ةيلحاوسلا ةغالا (ه )

 رقشغ دم ةرزج لثايد سصعل ههز ىهو , ةيشاحلاملا ةعالا (5)

 ١ « ىبرعلا طلاب ةيشدحلا مهتاغل وءتكم مهنم نوماسلاف : ةيشدحلا ةغللا (ا/)

 ةيشوكلا ممالاو الاغلاو وغآ ةمأ ىبرعلا طخلاب بتلكت ىتلا ةيشبملا مالا نمو:
 رره لهأ كلذكو.



 سماخلا مسقلا

 ,عستي ملو برعلا ةرزج هبش ىف مالسالا لبق ةروصحم ةيبرعلا ةغللا تناك

 ىلص لوسرلا ةغل امال هعم ترثتنا مالسالا رشتنا اماف هروبظ ذنم الإ اهقاطن

 لدبت ال ايطإ اسوماق اط ناك ىذلا فيرشلا نآرقلا ةغلو هباعاو لسو هيلع هللا

 ةخل مومعلا ىلع ىهف نبدلا بتك رئاسو ثيدحلا ةغلو « هتايآ خسنت الو هتالك

 .ةلودلاو نيدلا ةغل نولوالا نوماسملا ابهلعل « هئايحال اهؤايحا بجي مالسالا

 راشتنالا ىف تا مالسالا اهلذخد وا برعلا اهيف داس ىتلا دالبلا ف ترشتناف

 .بلاغت تذخأو ةياصآلا دالبلا كلت نسلأ ىلع تيلغتف نيقفاخلا تالم نأ ىلا

 ىف لمعتست تراصو هانيب م اهعيج ىبرعلا ملاعلا دالب تب رعتف اهنتامأ ىتح اهتاخل

 .ىف نومدختس ال اوراصف ىئالسالا ملاعلا لك ىف نيماسملا دنع ةينيدلا تالماعملا

 .اهيف اوعربف لابقا اعأ اهيلع ب رعلا ريغنم ءاماعلا ليقأو اهريغ فيلأتلاو ءاشنالا

 : 9 برعلا مونم ريثك قاف ىح

 .نويلم نيتسوحش راطقالا عيمج ىف ةيبرعلا ةغللاب نومافتي نبذلا ردقي دقو

 مجعلا جيلخ نيب نوروصحم مثو نييقيرفالاو نييويسالا نم نوديزب وأ سفن

 طسوتملا ضيبألا رحبلا نيبو برغلا ىف قيطنالطالا طيحلاو قرشاا ىف ةلجدو
 رصمو برعلاةريزج كلذ ىف لخديو ابونج ءاوتسالا طخو الاعث ىرغصلا ايساو

 ,سنوتو ةقربو برغلا سلبارط ىف برغملا دالبو ةريزجلاو قارعلاو ماشلاو

 دالي م لاغنسلا دالب ىتح ءارحصلا نك هيب رغعلا تاجا 3 ْق شئ امو رئازإاو

 برغلا نادوسلاو رجينلاو رجلا رحبلا ءىطاوشو ىرصملا نادوسلاو ةبونلا



 35 1 هتتصا

 ةخللا لاو و هب رعلا ا نا اهءاكس م 5 ىللا نادلدلا نم كلذ ريغو اعرزجوا

 ٠ ةشهدم ةعرسل رشتنت تا 0 عيج ىف ةطيسلا هحجو ىلع ن الا ةببد ؛رعلا'

 نوءرقي نيذلا نيماسملا رئاس نيب ةماع ىنرعلا ظخلاب ةباتكلا نأو- مومعلا ىلعو

 عم اهراشتناو اهوع ىف ىرست تناك ةيبرعلا ةغالا نإو اذه ؛ ىلاعت هللا باتك

 ملق الل ةيلصألا ةغللا تدابأو مهتْغل تلح برعلا لح نباف برعلا تاحوتف
 هنكل 000 امنح اهعم هراشتنا ىف ريس ناكدَق يب رعلا طخلا كلذكو « كب دحلا

 ملقألا طخ داباو قيرعلا طقنلا لح مالسنالا لح نأف عالتنالا مم ناسواهزواجم
 م كلذو اهطخو ةيدرعلا ةغالا ىف الإ دجوت ال ةصيصخلاهذهو « ىالسالا ديدحلا

 مو نادلبلا تخودو ممالا ممتجم ىف اهنأش الع ةمأ' نم كف « مالسالا لضفب انلق

 . ناآلا ىلا اهدعب نأشلا اذه ىتبو « انأش اهطخل وأ اهتغلل ميقت نأ عطتست

 (قوش كب درمحأ ( موحرملا ره رعاش.لاق'

 لايقا ىووهو هولهالاز -.".  ناسل نم ٌمرغل انعام

 لاس سيل نيمملا ثاسللاو 5 0-0 تدابو مئثاه تيل

 ىلع نورقلا تلاها برعلا ةراضح هباتتك ىف ذوبول فاتسوج روتكدلا لاق

 اهتريس الإ اهنم قبي ملف جراتلا نافك ١ ىف ممراضح تجرداو لاوزلارابغ برعلا'

 دسجلل ادرومو حورلا ايلاساتوم نكي ل اذه لاوز نكلو لثاملا اهرثأو ةرطعلا

 اتحبصاملاعلا ءاحرافامهئبب برعلا ماق ىتلا ةغللاو نيدلا نآل ءانفلاو داسفلا دراوم"

 ناف ؛ ءانسلا ةقلأتم ةيب رعلا ةراضحلا تناك م ايأ اممم ًاراشتنا رثك ١ رضاحلا اندهعل“

 نا م دنطاو شك ارص نيد حنارااو ىداغلاو دراولاو رداصلا اهم ماكتب ةيبرعلا ةغللا

 قاف الا دعلأ ىلا ايمارت مود لك دادز»ب هقاطن لازال ىالسالا ريدلا

 و'ذملا ىبرعلا طحلا راشتنا باتتك نم اصخلملمو القن ركذام لك 2:1 راطقالاو+
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 لد هيف ًاعءاش نكي 1 هنكلو زاححلا 6 فورعم ىلر علا طخااو مالسألا روظ

 :مالسالا مع الو ٠ ةمذلا لهأ ضعبو ةءاحصلا نم ةليلق ةّكف ىف ًاروصحم نك

 سومو ابروسر سرافو قارعلاو سرفلاو مورا ىتاودب صذو اهلك بر ءلا ةردز>

 .هذه لها ن ا 0 نيماسملا نس هد رعلا ةعالا هوم ترشتنا اهريغو ةمقب رفاو

 تاعل ىلا اهز زوامم من عاقبلا هذه نم ةعّش لك ىف ىنرعءلا طخلا اهعمرشتناو نادلملا

 ,مماغل 4 نومك اوناك نم“ مريغو دوطاو كرتلاو سرفلا دال ف ىالدسالا حلاعلا

 .ىف اهريثأتو ةيمالسالا ةراضحلا راشتنا لضفب آلا ىلا ًانرق شع ةعضب ذنم

 ةيئان:لا عاقصالا ىف اطوصا خوسرو اهذوفن عاسناو ملاعلا

 .كجح اهيف ثروو ؛ برعلا ةريزج ىف مالسالا عم ىلرعلا طخلا رشتنأ دةلو

 :ةيريجلا ةغللا هب بتكت تناك ىدلا ( دنسملا طخلا ) اهربشأ ءاهلحم لحو طوطخ

 - (ىوفصلا ملقلاو) .لامشلافةيطينلا ةغللاه بتكت تناكو (ىطبنلا ملقلاو)«نولا ىف

 .ةجبللاو « ةيريجلاةغللا«اهمف ةيب رعلا ةغللا تثروام هريغو ةيوفصلا هب بتلكت تناكو

 .6 ةيوفصلا تاجإبللاو « ةيطينلا ةغللاو « امم ونج ىف اهريغو « ةينايتلاو ةيمرضمحلا

 . اطامث ىف اهريغو « ةينايحللاو ةيدوعلاو

 تئرو 4# « ىنانويلا ملقلا نم قتشملا ىطبقلا 2لقلا ثرو رصم ىف رشتنا املو

 .كلملا دبع نب هللا دبع دبع ىف ه 41/ ةنس ىف هنأ كلذو ةيطيقلا اهمف ةيبرعلا ةغللا

 1 عيومج ف هب اتاكلا تلعجح و ةيب رعلا ىلإ ةيطمقلا نم رصم نا ولد لقت رسم ني



 ائيشف اًعيش رصم ىف ةيطيقلا تدابف « مبطلاب عبرلا طخلابو ةيبرعلا ةغللاب اهنيواود

 صعل ف الإ لمعتسا اي ةيعانص 4ةءل تراصف أاماع هيطمقلا ةماعلا اهميسا ىتح

 : ةيطمقلا سن اذكلا

 برغملا ف ثرو 3 6 هّتعلو ىلعمقلا طخلا مهم ف هتءلو اها ترو اذكهو

 ىوايملا ماقلا ترو سراف ف رشذنا الو 6 هملامشلا ربربلا لكامق ىلدع ىربرربلا مقل

 تقو ىلإ ناربا ىف ةعئاشلا ةغللا ىه تناكو ةيولهملا ةغللا ةيبردلا ةغللا تثرو اك

 نعال ًازييع ىطسولا ةيسرافلا ةغللاب اضيأ ىمست ىهو ىبالسالا حتفلا

 دقو نآلا سرفلا ام. ملكتي ىتلا ةئيدحلا ةيسرافلا نعو ةعيدقلا ةيسرافلا

 هاك ذا قس

 دنع ىنانويلاو ىنامو رلا ملقلا اهنم طوطخ ةلمج ثرو ايروس ىف رشتنا او

 تروى« ىلاهآلا دنع ىربعلا ملقلا نعد او فرهادلاو قارا ملقلاو ةموكحلا

 نم اهريغو ةيصاسلا ةغالاو نيتيمسرلا ةينيتاللاو ةيناثويلا ةغلل! اهيف ةيب رعلا ةغللا

 . ةينيطسلفلا ةينارصنلا ةحبالاك بعشلا دنع ةيب رْءلا ةيما رالا تاحبللا

 ىنايرسلاك ةيمارالا طوطحخلا ثرو قارعلاو ةريزجلا دالب ىف رشتنا املو

 تاعمللا نه. اهي فو ةفايرسلا ةذللأ ايف "ةييرعلا ةقللا كرو [6 4 .ةزيغو

 ةيدوهيلا ةيمارالاو« ىنام عابتأ ةغا - ةيوناملا ةيمارألا6 ةيقرشلا ةيمارألا

 . ةيلباملا

 طخلا نم ة-عرفملا ةيدنطا طوطخلا اهيف ثرو دنا دالب ىف رشتنا املو

 ةيدنملا عاقصألا ىف ةلمعتسملا ىه ةيدنطا طوطخلا هذه تناك دقو « ىئاارالا

 اهيلع بلغت ىتح كانه راشتنالا ىف ىبرعلا طحلا ذخأف « ىتالسالا حتفلا ىف

 بيسلا وه مالسالاف « كارتألا دنع ( ىرفيوألا ) طملا ىلع بلغت ام ءامتامأو

 رووطلا جوأ ىلإ هعفارو همي وه لقن : نإ ىبرعلا طخلا راشتنا ىف دي>ولا

 ايقيرفأو ايسأ ىف اهريغو ةيمالسالا ملا نيب ميظعلا راشتنالا اذه رشتنا ىتح



 سل ©

 انرغ «ايونلامأل وبالملا لييظراو ديتملا ئضانأ نه ودع ويم اهريقو ايوواو

 لس وأ 5 ناتسكرت ىلعأن مو « ًابرغ كيتايردآلا حجو « برغملا دالب ىصقأ ىلإ
 ضواقالا تاغ ن آلا طخ ققو:: يوك رار. ىقداىلإ الاعث انزواو ةيفوو

 ىصمخال امأ هيتفد نيب مضي وهف « راحبلا رزج نماهريغو اكيمأ ةراق ىلإ غلبو

 .سرفلاو كارتالاو برعلاك ؛« تاحبللاوتاخالا ةددعتم تاداعلاو سانجألا ةفلتخم

 فترادوسلا لهأو ريربلاو لوغملاو دارك الاو رتتلاو ناغفألاو وبالملاو دونملاو

 انويلم 56+ ىلإ نويلم ٠٠١ نم هتيار تحب لظو مثريغو نيبلحاملاو ج ونزااو
 ةيبرعلا لئلا هي قوتك, نيدانملا نم نونلم ةئاهس ورم ثك" ١ ادنعان نينفألا نم

 نم ها. مظعاا ندلا كلذل قاب راوه امن هريغو نآرقلاك نددلا صوصن

 خبيرات ) باتكبحاص قلطأ دقو اذه« فرصتب ىبرعلا طخلا راشتنا بانك

 قرشتمملا قرشتسم لاس يؤذ وبان وسنفلو ليئارساروتكدلاوهو ( ةيماسلا تاغللا

 مالسالا تاركستيم نم هنآل ال ( ىالسالا طخلا ) ىلرعلا طحلا ىلع روهشملا

 ببملا وه ناك مالسالا نأل نك-لو « ةئعبلا لبق برعلا دنع افورعم ناكذإ

 ىدوعلا ملقلا ىلع اوقلطأ ام « نالا ىلإ هلاقبو هيعويشو هراشتنا ىف ىرهوجلا
 ىلإ امد ةيدوع ةقطنم ىفهدو>و نكك_او دوك لهأ دب ىلع نكت م هنأشن نأ عم

 ىلع هركشن نمي و روك ذملا هاتك ىف روتكدلا ركذ اذكه - دوم ىلإ هتبس
 . لوقعملا هليلعت نسحو هقوذ ةمالس



 سم مالل

 زا يظن و
 بورملاب مهلاغتشا الإ ةباقكيلاو طلخا .نةرغ هصوعلا فرس ل

 كالا مهمرفتو ةيندلاو ةراضحلاتادويقل مم مدعو تاراغلاو

 مراختفاو مهمامها ناكامو ة-ءاحشلا ةودج ءؤطلو لولا ثروب ىذلا

 سفنلاب دادةعءالاو فيضلا مارك او راثلاب ذخالاو راوملا ةيامح ىف الإ

 ةااملئاضف نم كلذ ريغ ىلإ م ركلا و دحلاءانكيا| وممشلاو ةء ورم رابظاو
 بى يب

 ندلا ىلإ مهنم لحر نم نأ ىلع ؛ مويلا ىلإ مهف ةيقاب ع ىتلاو رسدحال
 . نونفلا نم اهريغو ةءاةتكسلاو ةءارقلا لعتي دق ماشلا هافانا فا

 ةدنك هلا وب 0 ١ ءاينالاو ةريملا ىلإ نملا نم ايلا لصو كقو

 مهضعل ذخايف مياعتلا نوضر افك اونا راد لاو ةزيطا لها نال ظيفلاو

 خسرف و2 ىلع ةفوكللا نم ىه ةريملا ليق : قارعلا ثدم نم اه )4١

 امأ « رذنملا نب ناعنلا لآ لزانم تناك دقو« فجنلا هل لاقي عضوم ىلع ىه ليقو
 ارتموليك نوسمج اهنيب وأ دادغب نم خسارف رشع ىلع ىهف ةزمحهلا حتفب رابنألا
 ةرساكالانآل رابنالا اطلق اعاوءحافسلاماةم ناك اهو( ةجولفلا) الا ىمستو

 ىلع نيعلاب ( راينع) ةلك نآالا قاطن اذطو ؛ مهول ماعطلا اهيف ونزل اوناك

 صارم اهنكس ىتلا ةدلبلا ىه راينالاو «مجاعالا دنع تالوك ألاو بوسحلا نز

 ةيب رعلاةباتكلا اوعضو معا ليق نذلا ةردج نب صاعو ةردس نب ملساو ةرص نبا

 باتكلا لوأ ىف كلذ قيس اك



 :لادع هسا ورز هل نقال لولا دعوت و وق نينا نمو نعي قع

 . انه هفرعتس امك كلملاا دبع نب سشنو ناعدج نا

 نب بر> ليقف . زاجملا ىف ةباتكلا لخدأ نم لوأ ىف اوفلتخاو

 ن نايفس ليقو « هنع هنا: نفر( نايتس | ن ةيراسدج) ىقرتلا نها

 كلذ ريغ ليقو ةرهز نب فانم دبع نب سيق وب أ ليقو ةيمأ

 املخدأ مدحأ ْن 37 دّقف رضضإ ال ىسنو ىروص اذه فالتخالاو

 ةيلوأألا ددعت نكمم اذه ىلعو 0 ةنييق اننعما رغالا ام نلف

 . ممم لكل اهيسنو

 نأ ىلعز وخر ولا ممجأ دقفةمرك ملاكم ىلإ ( ةباتكسلا ]وخد امأف)

 اينادلدق لاو )١ يدش ديف نم ةيما قيويرخا هلا ةءانككلا لع وملوأ

 (ىورام) هياع لدنو كلملاأ دبع نب رمثي ممم نفت ةدع نموه 0 6

 هللا ىضر سابع نبال تلق لاق هنأ هيب أن ع معدانب دايز نب نمحرلا دبع نع

 ثععبي نأ لبق باتكلا اذه شيرقرشاعماي متذخأ نأ نم ؛ امهنع ىلاعق

 لاق« قرتفا ام نوقرفتو «عمتجا ام هنم ن ا ملسو هيلع هللا ىلص دمت

 نيهللا ةبعيوم لاق «يردوتخا نيف لاق ةيفا قنيوورح نفورذعا

 منغ ا نوف لاتاورابألا زها نسل هناهتع نبا ودعا نيف لاق ناهدع

 نم لاق «ةريهلا لهأ هذخأ نمف لاق « ةريخا لهأ نملاق ؛رابنالا لهأ

 ىومألا ىشرقلا فانم دبع نبا )١(



 ل ج46 ل

 يمر افلا كلذ: هتعا نيف لاق 171 ةويكك وو نيملا نموهملع أر دع ل

 ىرت تنأف ها. مال.سلا هيلع دومهل ىحولا بتاكناجافألا يىرهلاق

 رك ذب لو ناجافلنا ىلإ هدنس ىف فقو امهنع ىلاعت هللا ىضرسابعنبا نأ

 دوه ىئلاعت هللا ىن نع ذخأ هنأ لمتحف ةءاتكلا ناحلفملا دعا نم

 ذخأ هنأ وأ ناجافخلا اهماعوهمل ماحلالا وأى حولا قيرطب امإ مالسلا هيلع

 رعأ ىلاعت هللاو يدقلا ىرصلا طخلا نع نيذخ ألا نييقينيفلا نع

 دبع نب رمشب نم لعت ةياورلا ىف روكذلا ةيمأ نب برحو « لمأتف هبيغب
 رشل ناكو ؛ لدنألا ةمود نداصوتك "| ا وهو ةدنك لرم كاملا

 هتراجتل روك ذلا ةيمأ نب بر ةبحص هلزاكو : رابنألا نم طخلا لمت دق

 تنب ءابهصلا جوزتف ةكم ىلإ هعم رشإ رفاس ؛ قارعلا دالب ىف مثدنع

 طخلا هنمشيرق نم ةعامج عتق 8 ماقأو نايف ىب تماررا ةلادوع

 :ةسح لها نه ةديك عاش لاق اة هفو كم وه ورك ذا سفك را مل

 : شريف ع 0 لدنخلا

 ارهزا ةيقلا :قوميم نك كت وكلف يقرا اودعص ذا

 .ًارثعبم ىتش نكدقام لاملا نم ومتظفح ىتح مزملا طخم 5 انآ

 ارقام هنم ناكام اومتنماطو  المبم لالاب نك اما 0

 ا ريضيفو يرسل باتكاومتيهاضو  ةءدبو ادوع مالقألا م 0

 ْ رقشملا و نيرحلا نم ةدنك لصاو - نالابق نم نطب م ةدنك برع ) (١

 ناندع نب دعم ضرأ ىلإ اورجاهو تومرضح اولزت مث



 اد *خوادس

 | ريم مالقأ بتكلاف تريزامو -ريمح موقلا دنسم نم منيع ا

 ننو# لاجرلا نم نيروك دلل برحو رسشد) نم معن نمت نآكو

 واو هللا ديبع نب ةحاطو بلاط ىنأ ن لعو نافع نب ةاعو كاافألا

 00 20 ملعتو «برحنب نات ىبا نادر نسور ةدنع

 ىلص هرسحأب نيم وأ ءأ ةصقح تماع ىهو ةيودعلا 1 ف فن ءاهقلا

 نب نايل أ ءاقرغلا ةءاصالا و تاعيتسالا ف لافاك سو هلاو هيلع هللا

 يل علا ة يقر ةصفح ىماعد سو هيلع هللا ىلص هلل لري اطلا ةع 2

 5 ىنعم ا ادهم ًاتيدح ءاقشلا نعدو اد وب | ىورو ؟«© 4ب اجكلا اهستماع

 أاممع هللا ىطر نيم ؤملا مآ هحندخ مع نب لفون نب ةقرو( ناكو )

 امأو ) بتتكي نأ هللا ءاشام ليج الا نم تكي ناكف ةيناربعلاب ستكي.

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذا اوك ةدقفا ةريونلا ةيقلالإ انطرغو

 أهيف ناكو ةءاتكلا ناييصلا ملعب ةكسام هون ىدوع اهيف نكو الخد

 نيباتكلا تكي نكوتباث نب ديز مما وفرعي لاجرلا نمرشع ةعضبا

 مفارو بعكن ب ىأو ورم نب رذنلاو « ةرارزن. ديعسو ةيناربملاوةيبرعلا

 سيعوب أو ىلوخ ب سوأو ؛ىدع نب نعمو ريضح نب ديسأو كلام نبا

 ةباتكلا فنيرومشمجرزأاو سوالا (ناكو) « دعس نيريشبو د

 ةعبطم نم و ص باعيتسالا 6 رجلا دع نبا نا دو« فدقل كلذكو.

 هللا لوييسو هرمأ لاقف ىصاعلا نإ كديمع_دلم 1 م هللا دمع 4 دنملا:



 دهساةلأا نع

 ىو : انس ابناك ناكو ةنيدلاب ةب تكلا سانلا لعب 1 سو هيلع هللا لص

 :ةفصلا لهأ نم سان ةسساعلاو تماصلا نب ةدايع * وع دواد ىلأ نام

 ىبتنا نارقلاو ةباتكلا

 نوماسملا متها اهنمو ةكملبق ةنيدللا تلخد ةباتكلازأ ربظي ىذلاف

 لالا مهسقنأ ءادق اىفاوان الحر فكاعيس نم رزكمأ اوناكو شلرو نم

 نم ه ردع ملعل مهم تبتاكلا ةيدف تلعحو 6 نيمألا نم ةيدفلا تانشقف

 ةيماسلا ةناكلا نم ىرعلا طخلل ام ىلع ليلد مظعأ اذ ف4 ةقنلا نايفض

 مظعل تناك برعلا نإ لاق هنأ هبيتق ننأ نع ىور دقف «هب موقلعل و مدنع

 ةعبرأ رشا ءادق غلب ةمركع لاق قابلا نخا نم هدعلو طلخا رذدف

 مهسوفن فرقتسم وه ال طملا لعب هنأ لعىدافيل لجرلا نإىتح فالآ

 هماع هللا ىلص هللا لق كو ناك كالذكو هةر 007 روهظو؛هر طخ مظع نم

 هسفنل أيتاك هطخ ندسحو أاهماعل نم 9 ناكو أيميلعل ىلع مم ملم و

 5 مالسالاىلإ موعد أمك ضرالا كله ىلإ ثعميدل

 ف نولنفت و“ امتدوحو اماقتا 6 نوسفانكي اوذخأ ةطسأولا هدهمق

 .هيلع ناك دقو ىرقلاو راصمألا ىف ةباتكلاو طخلا رشتنا ىتح اهنيسح

 كلذسيلو «.ليجلا نفلا اذه ءايحال لمت نم لوأ وه مالسلاو ةالصلا

 ةعركلا ةيبرعلا ةمالل صخالابو عجأ ملاعلل مظعألا ذقنأا وهف بيجعب

  رونلا ىلإ تاماظلا نم مهجرخأ



 ككل ب

 اس ) سس رس سم م
 ميسم | و "| ان < ا

 هي نه 0 انقط رماح اس

 ة ديلا فاعلا ودا اعل عقل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذختا

 نا يقع ىلا ناسا هباتار هولا هب انكيل مهنع ىلاعت هللا ىذر.
 ! 107 - يورو يي 7 . ما ا
 ملسو هملع هللا ىلص 4 9 1 َ مريعو كولملا

 ىلص هيدي بى ةياتكلل سمزالم اناك ونايف سلا نب ةيواعمو تبا 3 ديزو

 ىحولا ةقاتك ةرتكل تباث ن ديز 0 الإ هريغو ىحولا ف سو هيلع هللا

 هحيحص ىف ىراخيلا رك ذ دقو مو هيلع هللا ىلص ىنلا ستاك هيلع قلطا
 ب 500 ل ع 3 ( :

 هللا لوسرل بكي ناكو ىرهزاامقرالا نب هلل١ ثبعو "" قالطالا ادهم باب

 عنص ىذلاو هللا لو_سر لم لسو هيلع هللا ىلص هعاخ ىف ابوتكم ناكو )١(

 هتباتك ىفا مهطعب نع ريثد نأ > راث قو هنع هللا ىضذر ةيمأ نإ, ىلعل ةشك و ماحلا

 هيلع هللا ىلص هل ةز>ءم هذهو - ةميقتسم ةباتك عبطت تناكو ةميقتسم تناك

 ةميقتسم ةباتكلا رهظت هن عبط اذإ ىتح !ولقم مالا بتكي نأ ةداعلا نآل لسو

 ملسو هيلعهللا ىلع ىننلا ىل ىنأ لاق تباث نب ديز نع سيلا خيرات ىف ءاح (0)

 عضب كيلا هللا لزنأ ام أرق دق راجسلاىنب نم مالغلا اذه هل ليقف ةنيدملا ىلإ همدقم

 لع هوم نما اه ىف دون جاتك ردت للا ةذ ( ق)اخأ رقفا ى ارتست ةزوسة رقع

 هلاو.25 اذا هل ا رقا تنكو دوم ىلإ تين ىتح رهش فصن ىف هتاعتف فناتك

 هنم ه2) خا دواد ىلا دنع سلوبو دمحأو دانرلا ىلا نبا هاور اذك

 جرخ دقف ةنسلا ىف لصأ اطط ةعدق ةيتر رساا باتكططخلا ىف ىزيرقملا لاقو

 لاق لاق تراث نيديز نع فحاصملا تاعك ىف انسعبللا دواد ىلان هللا كمع ركيوبأ

 نا طقم نيئدحا لكاش ا رقذ ا هع ا آل تك ىف اناج رسولنا لمثا لوسو
 ىعتنا ةليل ةرشع عبس ىفاهتماعتف يمأ تلقف . ةينايرسلا لاق وأ ةيناربعلا باتك ملع



 نيا يا نع

 قمل ا ىهو سنك نا ىاز قريفو ةلواقا لئاسرلا سو هيلع داع

 حر سىلأ نب دعس نب هللا دبعو ةنبدلاب راصنألا نم ( معلص ) هل بتنك

 مالسالا لإ داعم دنرا هنكلا ع نقي موف ىحولاس تك نم لَو وهو

 ىرضملا نيءالعلاو ماوعلا نب ريبزلاو ؛ ىفالطسقلا هرك ذ اك ستفلا موبي

 دلاخو« ىدسالا عيب رلا ْن ةلظنحو ىصاعلا نب ورمجو ةنسحن ليبحرشو

 ةمطافىلا نب سيةيعم ود يبقى نب رماعوةيما ن.ىصاعلا نديعسانبا نايحو

 هو

 مهسفنأل اباتتكمالسالا كومو نينم ُوأاءارماو.ءافلخلا ذا كلذكو

 أتلب شع ةعشسل 6 مجركذو تثعلراو فنا نا قارعلا مولصوأ دقو مثريغو

 كلذ ىلع عالطألا دارا نمو عوضوملا نع مجرد ال ىد> ممرك ذ ىعادال

 باتكلاوءارزولا باتكو قافالا باتنك ىلإ قارسشألا ةمكح باتكب هيلعف

 بتكلا نمكلذ ريغو“ ةيرادالا ب يتارتلاب اك و:نواودلا نيناوقباتنكو

 عوّضوملا اذه ىف ثحدعمت ىلا

 4ع كاع هللا ىدكر باطخلا نب رمت نع ىورام ( فئاطللا نمو)

 نارقلا مأ أرقإ لاقف معن لاقف ةءارقلا نسحن له هلاسف ايبارعا قل هنأ

 هماساوةردلاب رمتهب رضف .مأألا فيكف تانبلان سحاام هللا: ىلا رعالا لاف

 مد_شنا هل هال عجر أاماف بره 5 أتيح هيف ثكف ملعتيل - باتكلا ىلإ

 ىودعلا نييسو» لع خيشلا ةليضفل نايدتلا مولع ف نايملا لاوذع ف ءاح )1(

 عمم نم لوا : هصل ف ىلاعل هللا همحر اقءاس ةيذيدلا دعاعملا ري4كمهو رهزالا لبكو

 كادبنف نوي رهام ضاوضتع لافت شذا ىقؤدماططا نع تكلا ىف فالوآلا
 ى ديلبلل بتكي نأ هرمأولاملا تيب نم هقزر لعجو ميلعتلل مهمزالي نا ىعازملا

 دعل سولحلاب ملعملا رهاف ملعتلا ع 5 ولام و ت١ ريغ نم ميهفلا نكايوح والا



 تاعب م رطسأ هناك ىل وماعف ندر >أ م تدنا

 تالصفم ناروقلا كاباو 2 فر 6 هللا باتك

 تاشدرقو 2207 م اولاقو داحأب | 1 اوطخو

 تانبلا نم كيما طخامو ىجبتلاوةباتكلاو نإ 57

 نوحرتسيو رصعلا ةال_ص ىلإ رهظلا ةالص نمو ىلاعلا ىحضلا ىلإ حيصلا ةالص

 ىلإ عجر مْ ًارهش يكمل محتف مام ماشلا ىلإ هنع هللا ىخر جرخ الو رام ءلا ةيقب

 ناكو موي ةريسم ىلع راغصلا هاقلتف هئاقال اوجر 9: هنم سانلا ش>وتسا دقو ةئيدملا

 مبعوجرو مهجورخىف اوبعتف ةعنجلا موي مهب عجرو هعم اوتابف سيلا موي كلذ
 نمل ريملاب امدوةعبتم ةنس كلذ راصف نيروك ذملا نيمويلا ىف ةحارتسالا مط عرشف

 ىتاوريقلا ديز ىلا ةلاسر ىلع ىناودلا هكاوفلا رظنأ ةنسلا هذه ايحأ

 تاططا نورنا كوالا تووما ةعرا ةاعللا هذه وهاتك (لوشقت.)
 نإو ميلعتلا ثنو سرادملاو بيئاتكلا سيسأت ىف لمص نم لوأ هنع هللا ىذر

 فتزارقلا رششنب ىمأ نم لوأ ملسو هيملع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةقيقملا زاك

 ميلعت ىربكلا ردب ةوزغ ىف شبرف ىرسأ نم بتاكلا ةبدف لعج دقف ةباتكلاو
 سانلا معي نأ ىماعلا نب ديعس نب هللادبع صأ هنأو « ةنيدملا ناييص نم ةرشع

 لاق هنع ركاسع نبا جرخأ ام هماعي نم ىلإ ةبلعت نبا عفد هنأو ةنيدملاب ةباتكسلا
 نسح لجر ىلإ ىنءفدا هللا لوسراي تاّقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيقل

 كميلعت نسحي لج ىلإ كنعفد لاق مث حارجلا نب ةديبع ىَأىلإ ىنعفدف مهلعتلا
 هنأ - ثلاثلا - ةيمويلا ةساردلا تاءاس ددح نم لوأ هنأ - ىتاثلا - كيدأو

 ةفيلخ لوأ - مبارلا - ةعمإلاو سيلا ىهو ةيعويسألا ةلطعلا نس نم لوأ

 5 ١ ماشلا نك همودق نيج مود ةريسم هناقلل سانلا جرح



 راودآلا ةعبرألا عطق نأ د.عب الإ نآلا هيلع وه ام ىلإ ىبرعلا طمخلا لصي مل

 هعاوناب يدقلا ىرصملا طحلا وه ىبرعلا طخلا تاقلح نم ةقلح لوأف ) ةقباسلا

 طخخلا ىه ةيئاثلا ةقلحلاو . ىتبطوعدلاو قيطاريطاو ىنياغوريطلا ىهو ةئالثلا

 وأ ىمارالا طمخلا ىه ةئلاثلا ةقاملاو ناعنك ضرأ ىهو ايقنيف ىلإ ةيسن قنيفلا

 (ى ريتا طخلا ) دنمملا

 دنسملا نم عطقىأمزجهنألل( مزجلاب ) ىمسيو ىريملا وأ ىراينالا طخلا نأو
 دنمملا طمخلا نأو « ةريهلاو رابنألا ىف المعتسم ناكف برعلا دالب ف طخ مدقأ
 ( وكلا طمخلا ) هيلع قلطأ اذ_ه ىراينألا طخلاو نملا دالب ىف المعتسم نآك

 ةبسن هنع هللا ىضر باطحخلا نب رمع نيئمؤملا- ريمأ عأب ةفوكلا ءانب دعب كلذو

 برقلا ىلعو ليق ءابصح اهطلاخت ةلمر ىف ةريملا عضوم نم ةبرقم ىلع ىهو اهيا
 ْض رأ لك_ف نفد ثيح هنع هللا ىضر بلاط أ نب ىلع نينمؤملا ريفا دهشم اهمم

 ةوخر: ره طر ٠.1 وب ةقرك يرعلا نع متنا ءايمح ا( قلاخ ءارغ همر

 ةريصإ ىمسأ صاخلاك ءاضيب

 اطوال راينآلاو ةريخلا لهأ نم قب نم اهئانب دعب ةفوكلا ىإ حزن دقو

 نوفرعباوناكو؛ قرشلا اهءناح ىف نها نم لئامق عن اهيف تلزنو « مهمنيدم لحم

 هيف اوعرتخاو هودوجو هيف اوعربو اهلهأ ىف طخلا رشتناف دنمملا طحخلاب ةباتكلا

 فورعملا مهطخ ىف نوينايرسلا اهلمعتسا ىتلا ةفرخرلا هيشل ةفرخزو ةيلح

 طببغلاب اهلثم نكت مل نإ و « ىليحترطسلاب »

 طسبلاو ٠ ريوقتلا « نياكش ىل-ء زاجمحلا ىلإ فوكلا طالا لصو «دقو

 00000000 مي. 8ةةحفص ( هؤاتتراو طخلا روطت ) ناونع ف تتش نا اههجار )١(
 حارات ه ح م
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 لقسا ىلإ ةفسخنم هتاقارع تناك ام وهو

 تال_سارملاو عاقرلا ىف هلوادت معو هلمتسا رثكح ىنذلا غو ع ثاثلا فاقك

 هتاقارع تناك ام ( سبايلاب ) ىمسإ ام وه طوسبملا طخلاو ةداتعملا تاياتكلاو

 باوباو براهلا ىلع شقنلا ىف الإ ةداع لمعتسالو « ةليوطلا نونلاك ةطوسبم

 ءةرييكلا فحاصملا ةباتك ىفو ةريمكلا ىتايملا ناردجو دباعملاو دجاسملا

 ىلع فورا شٌضعب ةباتكل ةبسنلاب ميسقتلا اذهو ةفرخزلاو ةئيزلا هب دصقامو

 عاونا ةلمج فوكلا طحلافالإو ةيوطلا نوتلاو فاقلاب انلثم ك صوصخم لكش
 طحلاب نوبتكي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باك ( ناكو ) فورعم وه 6

 رن ى د ا ل دو - مو أ ى و نا هلأ فدك هنع هللا ضر تدأث .د ددز 526 طخلا اذ ) خعسنلا )ر ملا

 » ىخحسلابو نيللاب و ىحسأ روقملاطحخلاف

 ىف لتقلا رمدسا (نيح امهنع ىلاعت هللا ىضر رم ةراشابو هرصأب ركب ىبأ ةفالخ ىف

 هدي ومن بلطيام لكو نآرقلا مزإلا طخمب نويتكي اوناك كلذكو « ةماهلاب ءارقلا

 اذافرخآ عونباهن وبتكي اوناكف ةيداعلا ةباتككلا نم اهوحتو لئاسرلاامأ ؛هنيسحمو

 (١"لكش) سقوقملا ىلإ هثعب ىذلا لسو هياعهللا ىلص ىننلا باطخ ةروص ىلإ ترظن



 ترظنو ( ١7 لكش ) ىواس نب رذنملا ىلإ هثعب ىذلا هباطخو
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 سس و

 .فحاصملا تلسراو ةنيدملاب نآرقلا عمج املو . لئاسرلا طخو نارقلا طخ نيب

 ىلإ سانلا عراست اهريغو ةفوكلاو ةرصيلا ىلإو نعلا ىلإو ماشلا ىلإو ةكمملإ

 قنا رقيمتا ةذاجإ ىف اوعذب اوابعاشو ىف اوهتنتو ارقباتك قا يقانتو اخذ
 . صاخ مساب تزنع ةصاخةيرط مط عقصو ةبج لك خاسن فدا

 29 يملا طخلاو © ( قارولابو ققحملاب ىمسيو ) ىندملا طخلا كلذ ف

 .ثلثملاو رودملا ىهوعاونأةثالثىهو ) قارعلاو ىناهفصالاو ىفوكلاو ىرصبلاو

 متلا هيشلذأ نكعيو دحاو نطب ىف رخآ عم دولوملالصألا ىف مثلا ىنعمو ( متتلا و

 قشملا ظخو خسنلا و ثاثلا نيب ناك ام وهو اذه اننامز ىف مولعملا قيلعتلا طخ

 وهو زوماريقلاو « ىلحملاو ىطاولسلاو فصارلاو لئاملاو عونصملاو ديواجتلاو

 . ىمرافلا طخلا هنم دلو: ىذلا

 دخلا ةديغ قو ةينرغلاب سانلا نم ويكك لثتفا ةيمآ ومز ءاجات 2
 طخلا نسحب رهتشا مهمايارخا ا ىفو«لبق امم راك ١ نييحتوا قتزرو ووشا طللا

 لكشلا نم ىبرعلا طخلا ليوحم ىف ادب ىذلا وهو ررحم لا ( ةيطق ) هل لاق, لحجر

 نامزلهأ بتك ًاروك ذملاذاكو نآلا هيلع وه ىذلا لكشلا براقي امىلإ فوكسلا
 ىأ ( ىلا ) طلاب ألا هيمسنام وهو ليلجلا مملةلاو راموطلا للا عرتخا ىذلاوهو

 اهتباتك داجأ نملوأوهو فحاصملا ةباتكب جايطلا نب دلاخ رهتشاو حضاولا ريبكلا
 برعلا رايخاو فحاصملا هل بتكي كلملادبع نب ديلولل ةباتكلل اعطقنم ناكو

 ةئيدملا فمالسلاهيلع ىنلا دجسم بارحم ىلع بهذلاب بتك ىذلا وهو ٌثراعشأو

 27 يركلا نآرقلا رخآآ ىلا روسلا نم اهدعبامو اهاحضو سمشلا ةروس ةرونملا

 .قوتملا نيدهازأا رابكن م رانيدنبكلام فحاصملا ةبات5 ةداجاب هدعل رسشاو

 .مانشخ نمز فهدعب رهنشاو فحاصملاةب اتاك ر يغاه,شيعلةفرح هل نكت ملو ه 151 ةنس

 .كلذ لك اشامو قشملاو ققحللا طخلاب فحاصملا نوبتكي اوناك نيذلا نيقاوولا ىلإ ةبسن )١(
 عاجضنا هلكش يفو عباصالا ىلعإو ديلا ةنع ىلإ حيوعت ىندملاو ىكملا طخلا تافل يف (؟)

 مىدنلا نا تس رهف نم 5 أ ريصسلا

 ةءاتكلا هذه 000 ءىث نآلا قم ف



 سس 46( اس

 دعب رهتشاو «ىفوكلا ىدح وبامدتعملا نمز فو« ىف وكلا ىدهمو ىرصنلادنيشرا 1

 دعوباو : ىرصملا ريشارشو تسروفلا باتك بحاص ميدنلا نبا رصع ىف ةعامج

 ؛ ةمطاف ىلا نباو ؛ دلاجم نباو « ج رفلا وباو ليقع وباو ةدددحوباو ىنافصالا

 لئاوا ىفو . نابي شمأ نباو؛ حيلملا نسح نباو ؛ روحسملاو « ىمرضلا نباو

 ةسايرلاتهمتا امهيلاو ؛ طخلا ةدوجب ماشلا لهأ نم نالجر رهئشا ةيسابعلا ةلودلا

 دام نب قحساو حافسلا ةفالخ ىف ناكو نالحعنب كاحضلا امهو ء رصعلا كلذ ىف

 مثع ىنثا ةينرعلا مالقالا ددع غاب اهدوع قو ىدبملاو روصنملا ةفالخ ىف ناكو

 ند نينا ناك نخا ىوك ذملا قدسنا نشوب"! ضاقت لع ملف لكل ناك اماق

 دادش نب هللادبعو نومأملا بتاك ىلكلا دمح'و رعاشلا ةوقلب فورعملا فسووبا

 ةيراج ءانثو ىنحم نب رفعج مدا ماسو ىلاس' را ىميمتلا كلملا دبع ن لاصو

 ميهارباو ؛ |هرهد لهأ طخأ اناكو فسوب هوو 7 لا مهارباو امويةنبا

 فسوبو « ثلثلا ملف دلو من نيثلثلا لق ( ىلجلا ) ليلملا طخلا نم دلو ىذلا وه
 نيتسايرلاوذهب بحعاف ريبكلا رودملا ملقلا وهو هنمقدأ اماق ليلجلا نم دلو هوخا

 هامسو هب الإ ةيناطلسلا بتكلا ررحيال نأ ىعأو نومأملا رزو لهس نب لضفلا

 عيق وذل لق وهو ى.ءايرسلا ىلقلا

 ىذلا وهو ةكماربلا مئانص نم ررخملا لاوحالا ذخأ ىرحشلا ميهاربا نعو

 ىتح ضعبب اهضعب فو رحلا لصتم اماق عرتخاو ثلثأأ فيفخو فصنلا ملف عرتخا

 ماجخل املقو ؛ ىبما وحلا هاممو اعوطقم اماقو « لسلسملا هاممو ( دواذرز ) فورح'

 دقو صصقلا ملقو تامماؤملا ملقو حانملا ملق وا ةيلخلا رايغ هامسو لئاسرلا

 ع.« نيواودلا ىف لمعتست تناك ىتلا مالقالا» ناونعب كلذ نايب ىنأيس )١(

 اًضيأ ةرحشو ةروذملا ةنيدملا لامعا نم ةيرق ىهو ةرحش ىلإ ةيسنلا هذه (5)

 هللاو هدادجا دحا ىلإ مأ ةيرقلا ىلإ ةيسن ىه لهو برعلا هب تمس دقو لجر مسا
 نالا ةفورعم ريغ ةرونملا ةنيدملا ىرق نم ةءرق هلوق ناكلخ نباده ! .كلذب ملعا
 اهعس| ريغل دق اعر.»



 بس ا/6ه دس

 اسدنبم نكي ل هتجمبو هقنور عم هطخ نأ الإ . ًاماظن اط لعجو مالقالا بتر
 .ىربلا نيحعذاكو « ناقتا الو ماكحإ ريغنم نسكلاو ةحبملاب فصوي هطخ ناكذ

 « ناجرذ ىلأب فورعملا نادعم نب دم هجءنلا هجو هرصع ىف هسفاني ناكو ملقلل

 .دغو ليلا ىف هقوهي ةحعنلا هجو ناكف فقازب فورعملا صفح نب دع نب دمحاو

 ىف باتكلا لجأ صفح نب دغ نب دما نكو4 فصنلا ملق ىفهقوفي نادعم نبا
 بتكيالو هطخب بجعي مصتعملا ريزو نولوط نبا مايأ ىف تايزلا نبا ناكو ثلثا

 . ماك>الاو ةدوجلا ىف ررهللا ةيطق ىلا رصمع طخلا ةساير تهتناو هريغ هيد نيب

 .هوخاو “54 ةنس قوتملا ) اقم نب دم ىلعوبا ريزولا ذخأ لاوحالا نعو

 .لثملا ةلقملا نب ط# برض ىتح امهطخ نم عدبا سانلا رب لو ةلقم نب هللا كدع

 رعاشلا لاق

 مييص ةفعو ناقل ةكحو ةلقم نباطخو نامحس ةحاصف

 مرد عامل هلع ىدونو سافم ءرأاو ءرألا ف تعءمتحا اذإ

 اضيأ ليقو

 ةلقم ناوهوكاذنمبجالو ًارطسا ىدخ قوف ىعمد لملست

 .ىشو مث هللا ىضارللو هّللاب رهاقللو هللاب ردتقمال ًاريزو روك ذملا ىلع وبا ناكو

 لعملقلا دشي ناك ليقو ىرسيلا هديب بتكي ناك ىلا هدب هللاب ىضارلا عطقف هب
 ًادبام متأىذلا وهو « سيملا ىف تامو سبحو هناسل عطق مث عوطقم وهو ةدعاس

 .نآلا هيلع وهىذلا لكشلا ىلإ فوكسلا هلكش نع طملا ليوحم نم ررحملا ةمطق هب

 اليك ار ظيسو لكقلا اهذاعاو ايمياق دقو: قورألا سكته ىق:لوأ قو

 ةلقمنا ربزولانعو « امراغمو ضرالا قراشم ىف عيدبلا طخلا رثتنا هنعو : كك

 ده 4٠١ ةئس قوتملا ءىراقلا ديعس نب ىلع نب دسا لع نب هللادمع ذخَأ روك ذملا

 همفورعملا ىدادغيلا لاله نب لع نسا وبا ذخأ دسأ نبا نعو يتامسمسلا نب دعو

 .عرتخاو هتسدنهو طخلا دعاوق لق ١ ىذلا وهو « 51 ةنس ىفوتملا باويلا نباب



 تسأل تح

 هاثر تاماملو . هلثم دحأ هغلبي ل اهظع اًغايم طخلا ةدوج ىف غلب دقو مالقأ ةدع

 هلو ءاماخلا صعل

 مايالا كالذ ةحصب تضقو اقباس كدقف باتكلا رعشتسا

 مالقالا تقشو ك.لع اهسا هناك ىودلا تدوس كاذمف

 ةخيشلا كال اديعنب دع نع ثدَخَأ و كللأل!دمع نب د ذِخأ باويلا نبا نعو

 دِخا و ه هالؤةنس دادغسةافوتملا ىرب الا ةنبا ةدهشإ ةمقلملاب نيز ةيتاكلا ةثدحم ا

 توقاينيدلا نيمأ مهم ءاماعلا نم ريثك قلخ حيحصلا ثيدحلاو ديلا طخلا اهمع

 باتنك خسنب اعلوم ناك و؛هاش كلم ناطلسلا بتاك 21514 ةنس ىفوتملا ىكلملا

 ناكو © دحاو بل ىف ةخسأ لك ةريثك اخسن هئنم بت « ىرهوملا حاحص

 يفعل نعو فيفلا تدك هيلغو ىددملا لولا ةخأ روك ذملا ترقب نغو
 هنعو « ةيقر ىلا نب نددلا سعت خيشلا دخلا هنعو ندلا دام خ.شلا هدلو ذخأ

 ىف ارصتخم فنصو طاطسفلاب بتكملا ىواتفزلا ىلع نب نيدلا سعث خيشلا ذخأ

 سايعلاوبا خيشلا ذخأ هنعو ؛ ةباتكلا ةعنص ىف هيلا اهمض دعاوق عم ثاثلا ملق

 له نب نامعش ندلا نيز خيشلاو 6 ىثعالا حمص باتك بحاضص ىدنشقاقلا دهجأ

 ةيناب رلاةءانعلا ) اهامس ةيفلأ طقعا ةعنص ىف مظن و صم بستحم ى راثالا دواد نبأ

 مّ دنطاو نعلا ىلإ 9 م ىلإ هحوت م اهلمم ىلإ قدم 3 ) ةينامعشلا ةقرطلا ف

 ف ىثرعلا طخا دا دذو خسنو عرب ىح طخلاب لغتشاو أم ماقاو هه ىلإ داع

 هه ه1 ةنس ىلإ ه "ه9 ةنس وحم نم ءىدتبت ىتلا ةيمطافلا ةلودلا ىف مدقتتلا

 قطنت لازال مم مهفحتو مه زانم تاوداو مهشورعو روق 4 نوامح اوناكف

 مويلا ىلإ رص مث راثآ هب

 كالذو ثلتلا لداع ىضقآلا دحبملا تارغ له فتك ارخ ةروسانش تدثنو
 ( 15 لكش) ىلاعت هللا همحر ىبونألا نيدلا حالص ناطلسلا مايأ ىف ده 081 ةنس



 بارحلا ةروص ( ١١ لكش )

 ةلودلا ىلإ ةفالخلا تاقتنا نأ ىلإ نيسحتلا ىف ذخأي ىبرعلا طخلا لزي ملم

 فراعملا ةراظأنإ ىت> امان ءانتعا هييذهمو هنيسحتب كارثالا ىنتعاف ةبنامعلا ةيلعلا

 شقنلاو طخلا ميلعتل ةصاخ ةمردم ابيرقت 2 155 ةن_س تحتف ةناتسالاب

 *نيملا كلذ نم ةناتسألاب طوطخلل تئدنلا ةسردم لوأ تناكف بيهذتلاو

 طخلاهانج بنذ ريغ 15؟ ةئس ىف ةينيتاللا فو رحلاب ةيب رعلا مهطوطخ اولديتسا

 مدع ريع» تماقف ةفئازلا ةيندملا عم ايشع مهنه كللذ قاكن كلو « مهيمل» ىلرعلا

 اذهنم ةنسح حئاتن ترهظف هماعتل اصاخ ًاريبك ًادبعم تحتفف ىبرعلا طخلا ةمدخب

 ثيدحلا رصعءلا ىف طملا ناونع ىف كلذ ليصفت ىنأيسو ةللق تاونس ىف دهعملا

 ىلاعت هللا ءاش نإ



 مر طف ةيزيرغ ةرطفو « ةيهلا ةيهوم مهغالب ِه برعلا هدام لك

 ةحيمص ةءارق نوأرقيو نوبتكياوناككلذل ميلعتلا, ةبسنكمريغ اهبلع هلل

 عضو ىلإ اهب وجاتحي ال ةيوق 5 ماا مهل تناك و« ةحيصف

 قروش ءاعاوماللاو ميجلاك ةروصلا ىف ةماشآملافورحلا زييكل تامالع

 . لاوحألا نءارقو ماقملا قايس نم كلذ

 أاهروبظ ءادتن |قو :مدنءأفورعم ١) !ءاجمالاو لكشلا نكي مل كلذل

 لصاحال اليصنخل و بوتكءالاهيوشت كاد دورب مهمال (موهركي اوناك

 نسح لوك شم باتك 4بلا معز دقو رهاط نه كمع نع : فور 1

 طقنلا هبش دقف « هزننوش ةرثك الول طخلا اذه نسحأ ام » لاقدنأ طملا
 5 ءادوسلا ةيحلا ىهو زينوشلاب

 بوصو مف لك نم ىلأت ناحل تراصو رشتناو مالسالا روظ أماؤ

 فينحلا مالسالا نيد ىف اولخديل ىدارفو تاعاج برعلا دالب ىلإ

 ترعلا طالطخا لك سا ةيوبتلا باعزارلا واهل لالا وأبك 1 قو ربغلاو

 للجلا رمآلا اذه نم اوفاخن « مهنغل ىف رهظي نحللا ًادبف مجعلاب

 دييقتلاو طبضلاىنعع لكشلا ىايفذاعم ةلج اممم لكل ماهعالاو لكشلا )١(



 بس 76

 نحللاو اطأخا نم مهتنسلا ظف#و ممغل نموت ىلا ةلمسولا ف اوركفو

 ايوا اة أماف ماحمألاو لكلا اوركشاو نحللا نمد نونا اوءصوفق

 نعم منع ب تكلا ماجتا أولاقو مجعلا ادلع رونو رون عءىش لكل | ولاد ىدح

 ىللاك باكل لكشلا | ولاق و امهلكشإ نه نوصل اياكش و ا_ماحعتسا

 3 اولاقو ؛باعكلل

 3 رك امناصغأ ىف لكشلاو رحش هطخ ف رخا ناك

 ايخاو هي اقكلا ف ايفو نوتد دقفمويلا لك ثلاو ماجتالا 5 اناو

 راصزالاماجعالا نإ لب نحللاو أطملانمافوخ « ًاقيدح وأ ان ارق تناك اذإ

 دبع ناودقت ىلا كلا كلل اذا تسل ودع ةنوعتح فقول هيلي قف

 ال ةماع ةيعيبط ةداع راص دق ليكشتلا نالو « امودب ةهماشتملا فورحلا

 . هملق مرو هيب رعلا مولعلا َْق نكع نعم الإ هكي.ع ىنعّشدسلا

 امأ نيدوجوم ريغف ةيبرعلا ريغلا فورحلا ىف ماجعالاو لكشلا امأ

 لك لب هيلا نوحاتحي ىح ةروصلا ف هباشن أامفورح 6 دحوب الف ماجعالا

 ةلقتثسم تامالع ٌمدنع كح وس الف ليكشتلا امأ وص وصخ 3 و هل ف رح

 : فئاطللا نم وهو ساون يا لوق ماجتالاو لكشلا ىقدروامتو 0(

 باتكلا ةعا قيطل أذ نم عاش دادعلا 5 امئاك ١

 بارعالاب هيلع تلك_كش ىتد هتيتك نيد ماجعالاب ضر مل

 باتك ةارو قىب قد 3: ما هتلعف نيح مهفلا هورس تسييدنا

 باسنالاب نهكلصو ريغ نم اهتمهف فورحلاتعطق تنكول

 باو ريغ تق امف تددصو ئتعيفا لهو ىابفا ثتدراو



 انه دل

 .دجون اإو « ةيبرعلا ىف اندنع ىه ا فورالا نع ةلصفنم ابتاذب ةعأق

 امينب نم ىه ااك فورحاا تاذب ةلصتما_تكلو تاكرألا ىضعب مدنع

 نان اهيلع نيف وراس لف“ ةعدقلا ةيرصلا ةغللا ةباتك ىف امأو

 ةيرصللا مالعألا ءامسا لقن ىف اوفلتخا اذملو ةيبرعلا ةغللا ف تاكرملا

 ىرصملا فحتملا ليلد ىف ءاج ام ةئثيدحلا ةغللا ىلا

 :ةحاوةروصن ماجمالاو ليكشتلا وويط قغءاح ام كل قوس انهو

 « مويلا امهر وص ىلع انيلا الصو ىتح امهيلع ترص ىتلا را وداآلا لع فقتل

 : هصن ام قوكلا طا | ةلاسر ىف لاق

 .« اهبنم دوصقملا ىنعملا ىدؤتل تاكرحلاب ةماكلا طبض لكشلاب داو

 ىف لكشلا عضو نم لوأ مم نايرسلاو « ةحيحصلا برعلا ةغلل افو

 .ىلا ةسدقملا بتكلا اولقنو « ةينارصنلا ىف اولخد ام دنع كلذو ةايلكلا

 قع اثني نأ اوفانعو اوال نروتعلاو ىنانلا يقع نا ادار مهتغل

 «ةقدنزلاو رفكلا ىلإ ىدؤيو ىمعملا ريغي دق ظفللا ف فيرحن كلذ

 قوما ننتكلا رسفع بقللا ىواهرلا بوقعل فقسالا عركخاف

 مس رب تناك اطقن ةنس نرسشعو ىدحاو ةئاع ةرحملا ليق ىأ م1 ةئس

 ثالثلا تاكرملا نعبونتةجودزمةطقن ىلإ تلوح 9 فورحلا وش> ىف

 .هظفل نكمعتل هتتح وأف رحلا قوف عض وت ةريبك طقن ضد مدنع تناك دقو

 ه | . افرح وا العف وأ امسا ناكن إ اهيف وه عقاولا ةملكسلا نييعت وا

 - : هصخام ام بدآلا خئرات هباتك ىف فصان كب ىنفح لاقو



 د ا ا

 نحالا ًادبمجعلاببرعلا ااا و نقولا عاق اقب ىف مالسالا رشنتا ال

 قرطتيو مهمغل فعضن اومهتتسلا كسفت "نأ وعلا يدق مل ظافلا ىف ربظي

 ةنايصل ريكفتلا ىلا وهتمزلا ثدا راسو ورم ازا رقلا ىلإ اطاا

 دوسألا وبا وحنلاو لكشلا عضو نم كلوا نا مهغل 1 مسركلا ل اولا

 «فراملانوعاطلا ف تامهنإ ليق ”1/ ةنس ىوتملا نيعداتلا رايك نم ىلؤدلا

 هيبسو . هنعىلاعت هللا ىضر ريبرلا ن . هللا ديع ةفالخ ىف كالذو هلبق ليمقو

 ءانيلا .ةدسحأ انهكتلات ري ومسلا ةيدك للى ةايبللا لأ كرات هاو

 نأ كياع ناك لاقف بجعتلا تدرأ تلاق «اهموجن لاقف ( نونلا مغب )

 كلذ ركذ حبصأ امافءكاف ىحتفتو ( نونلا مستتفب ) ءامسلا د

 نإ باب اهبنموحتلا نم اياوبا هماعف هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىلان. ىلعل

 لغتشاف دوسألا ابأ اب وحنلا اذه مآ هل لاقو ةلامالا بابو ةفاضالا بابو

 تجمتلا بارو فطعلاب اب اهتم وحتلا قف ىرخ | باوبأ عضوب د وسلا ونا

 ةيبرعلا لعب دوسالا وبأ كلذ دعب ربةشاو .". مابفتسالا بابو

 ىضاق ىلاودعلا رمعل نب ىح مهنم « هنع دخالل سانلا هيلا فلتخاف

 ةنس قولا ىيللا مصاعنب رصلو ه ١١9 ةنس قوتملا ناسارغ

 . اهريغو ه ٠١ ةنس ةرصيلاب تأم هنإ لاقيو ه 9

 ةناتتكلا 1 هب فراعلاف ؛ مهغل ظفح نم وحنااب برعلا نكمتف

 ةرسصبلا ىلع ايلاو ناكو ةيمس ن. دايز بلطف أطخاهأر قي هريغو ؛ةحيحص

 هبج لف ةءارقلا دنع ةنسلالا حالصال ةقيرط عضي نأ دوسالا ىبأ نم
 هعابتا نم لجرل لاقف برعلا ةأهد نم ناكو ةليح دايز ريدف هبلط ىلإ



 لجرلا لمفف نعال دمعتو ن ارقلا نم ًائيش ًارقاو دوسألا ىلا قيرطىدعقا

 .( هلوسرو نيكرششملا نم ءىر تادوإ ] اروهرومألا ونا هعمسو كلذ

 تف اره نأ لافتا ةعو ةغلا وىوسأالا وبأ كلذمظعاف اللا رسسكو

 تاو تلأسام ىلا تلعب ا كقول زاقو هروف نم دايز ىلاسهدف هلوسر

 ادحاو راتخاف ابئاك نيئالث هيلا ثعبف ابتاكى غب اف نارقلا بارع 00

 تحتف .ىتيار. اذاق داذملا نول فلاخم انبضو فحملا ذخ هل لاقو مهنم

 اقع ةدحاو كشاف اهنرمك اذان: ةقوفةدعا و لكتناف والا شقا

 هذه نم أكش تعب ناف فرحا ىدي نيب ةطقنلا لعجاف امهثممض اذاو

 عضي بتاكلاو ىناتلا نارقلا ارقيدخا وهرنق عنان ةنفق قش ريما

 ىلع رمتساو اهيلع هرظن دوسآلا وبأ داعأ ةفيعصتتاكلا ما الكو طقنلا

 هده انلادخاف ةمالعالاب ن وكمنلا 4 روف كيما يوغا قبل

 فرملا لكش ىلع لدن اهمال الكش طقنلا هذهنومسي اوناكو هنع ةقيرطلا

 لكش عا لاش نال 15 ةنام فول نال هكذا لوف روصو

 :لاقفا دهو تس صوصخم لكش ىلع فرحلا رسصعق ىف صن ةطقتنلا عضوف

 هسا هدد نان ناو تك ناعما ا ىنأ لكشف

 يجز بز نم الوقف .. مالم

 طقنلا لكش ىف دوسآلا ىدأ دعب نم مصاع نب رصن عابتأ نئفت 4

 .مهنمو طسولا ةدودسم ةرودم |ماعج نم مهنمو ةعلرم اباعج نم مهف

 ) ؛ه 2 « ) اذكه طسولا ةيلاخ ةرودم املعج نم

 هافرط سوق لكش ىلع ددشملا فرحال ةمالع ةنيدملا لهأ عرتخاو



 دا ارا سس

 ىلعو روسكسلا تحنو حوتفلا فرملا قوف مضوي (ن) اذكه العأ ىلإ

 ةطقنو سوقلا لخاد ىف ةحتفلا ةطقن نوعضل اوناكو 6 قهضملا لايك

 اونغتسأ مث ('د نان ) اذكه هلامث ىلع ةمضلا ةطقنو هتحب ةرسكلا

 ةديعلا عقراعأ نايف ةمقلاو ةريتكيملا عم .سوقلا اوبلقو ةطقنلا نع

 ( - اذكه مومضملاو ج اذكهروسكلاو-) اذكه حوتفلاو

 اوعضوف لكسشلا ف: ىرخأ تامالع دوسألا ىبأ عابتأ داز م
 ةزمهريغ مأ ةزمه ناك ءاوس هنعةلصفنم فرحا قوف ةيقفأ ةرج نوكسلل

 اهلفسأ ىفو ةحتف ابلبق ناك نإ هب ةلصتم اهالعا ىف ةرج لصولا فلألو

 :: فحد ةهع اباق ناك“ نإ اياطسو. فونت ايلبق لانك نإ
 دادمل نوللا ف فلاخم دادع ىأ ) رمحألا دادملاب كلذ لكو (+ «: 7 )

 .تقحاصملا قنا ولأ ةعلز |لامعشما ]ع ىدلاخالا لها ىرسيدقو و ةباقكلا

 ةرضملاوتازموالةرقصلاوطقنلا ةقيرطب لكشلل ةرخاوء فورحالداوسلا

 ىلع ًاصر>ف حاصلا ف الإدوسآلا ىأةقيرط رهتشن لو - لصولاتافلآل

 ختراتنم ه ٠١ اردان اهلكش ناكف ةيبارعالا بتكلا اما نارقلا تارغا

 تادايز ضعدو فرصنو راصتخاب بدالا
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 لكشلا اهملع نيمم لازغ قد ىلع ب ودكم فحصم ند ةفمدص نع 6ه رامع وهو

 ىرجطاىلاثلا نرقلا نم ىهو دوسألا دادملا نوال ةفلاخن' ولأ, طقف لصألا ىف

 رات و ل م



 ةمْيَصا انور برطلي
 - برزت رش 1 ظ
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 دوسألا وبأ لخدأ ىذلا لوألا حالصالا ةيمأ ىنب نمز ىف سانلا عبتا

 ىد ةلود نمز قو 4 روع نا ىو مداع َن رصل هلخدأ ىذلا ىباثلا حالصالاو

 هنال الل اليهست ةباتكلا دادم سفنب لكشلا اولممي نأ ىلإ سانلا لام سايعلا

 طالتخا مهليبس ىف فقوف « دادملا نم نينول دمي نأ تقو ىف بتاك-ال رسيتبال

 رييغتب امإ ثلاث حالصا نم دبال هنأ اوأرو طقنلاب امهنمالكن آل ماجعألاب لكلا

 قوتملا ىديهارفاادم أ نا ليلحلا ىعدقو ماحعالا ةقب رط رييغتبامإ و لكشلا هقد رط

 قررخأ ةَقب رط عصوف ةيد رعلاب امهلعسانلا مسوأ نآككو .صعالا اذه اسرق ااه ةئس

 ةحتفلا : تامالعىلا# ليلخلاهعضوام ع و#ناك_ذ نالا سانلااماعىتأا ىهو لكشلل

 1 ء ا م مصل محا تن ب و

 هوا وردي نفاع ا ىا ةري تورس اكو( ل ل حا م

 درجم اهناف هعايتأو دوسألا ىلأ تامالع فالخب 2 ةرهاظ ةيسانم امالولدم

 عمج نأ نكما ةقرطلا هذهمو : تالولدملاو لاودلا نيد ةرسانم ىلع نبيل حالصا

 هد_ه ليلخلا لمعتساو 6 داو نوأب لكشلاو ماجحتالاو 4 امنكلا نيد بتاكلا

 هعابتأو دوسالا ىأ ةمارك ىلع اهو نارقلا نود بدألاو ةعللا تت ىف ةقيرطلا

 . نيدلا ف ةعدبلا همهتل ءاقثاو

 مالا لوا ىف اهعابتا نويسلدنألا ىأو ةقراشملا نيب ةقيرطلا هذهت عاشدقو

 ةمالع لوعجملا ءايلا سار نم ءزجفذحي لياخلاعابنا نفت دقو « مهعم | وقفتا م

 ىف اوزاحاو دملا ةمالع نم مملا سار فذحو _ اذكه راصف ةرسكا ىلع

 سارك نوكسلل لص رو ( ديدشت ( ظفل نم ةلزتخم ىهو نيثأا سأرب ةدشا لصرت التف )00(

 (عطق) طظفل نم ةلزت هو نيملا سأرب عطقلا ةزممش ص رتو (فيفخن) ظفل نم ةلزت ىهو ءاملا

 5 أرح قو (لصو) لفل ند ةأزت يعو داصلا سأرب لصولا ةزمش زهرتو



 كلا / ( 0

 ناو ”* اذكه ىلوالا ىلع ةينائاادرت وا ”” اذكه لصألا ىلع ايتك_: نا نيتمضلا'
 فرالا تح قد ا را قوفةدشلا تح ددشملا ف رحلا ةرسك عضوت:

 امترسسك عم عضوت نأ ةروسكملا ةزمهلا فو _ اذكه هقوف ةدشلا دوجو عم

 1 اذكه تحب نم ةرسكلاو قوف نم ةدمطا عضوت 3 ل اذكه فلاألا تح

 تاقكو ليلخلل باتك اهنم قطنلا ىف ةلقتسم اءتك نومدقتملا عضو دقو اذه.

 لكغلاو طقتلا ىف اباتك ىرابنالا نبا عضوو ىديزيلل باتكو ىسيع نب دمحم

 خيرات نم راصتخاب ه ! . ىلاعت هللا مهمحر ىناتسحسلا متاح واو ىرونيدلا هلثمو

 . فصان كب ىف بدالا'

 طقنلا عضوب ضعل نع اهضعل فورأا نم هيتشي ام زييع ماحتالا نم دارملا

 ىف ىلاعت هللا همحر فصان كب ىنفح ذاتسالا ةثاحبلا ةمالعلا لاق سدللا نمأل اهيلع
 . هصن ام ةيبرعلا ةغللا ةايح وا بدآلا خيرات هباتك

 قيقحتلاو ناومم نب كلملا دبع نمز ىف ناك ماجعالا عارتخا نا روهشملاو

 سابع نبا نع ىور ام ( ا_طوا ) ةلدا ةثالث كلذ ىلع انلو مالسالا لمق ناك هنأ:

 ءاتلاو ءاسملل دحح انأ ( اهيناثو ) ماحعالا عضو ىذلا وه ةردج نب صاع نا نم:

 لادالو ءاخلاو ءاحلاو مجال كلذكو ةدحاو ةروص قطنلا ىف اهفالتخا عم ءاثلاو

 اهرما لوا ىف ةعءو_ضوم فورألا نوكت نا دعبلا لك دعسو ارج مهو لاذلاو.

 نوكي نا اماف « عارتذالا نسب بهاذلا ؛ نيعضاولا ةكل ىفانملاسدللا اذه ىلع

 تداصو ةبراقتملا لاكشالا تدححا مث فورملا رئاسل فلاخم لكش فرح لكس

 لاك_هألا ضعب ْن وكب نأ امإو نمزأا لوطو باتكلاا لهاسأب ادحاو كش



 تن نحن

 مم تدندق و صعد نع اهضعب أه زيف أهءم ماحعالا عبص وو ؛ف رحا ةدعل اع وصوه

 .نكي ل ( غي ز « ض «ذ ؛ خ« ث ) فرحا ىهو فداورا ن |نيخر وما نعهاذلقت

 نوكي نا كب الق ىبرعلا لمذا سادسا وصه ىذلا 4 قينيفلا لجطا ف ةروص 76

 لصف هبو ( اهئلاثو ) هنع ذوخأملا نع ذوخألملا زييقل طقنلا اط عضوو - نيعلاو
 .ماحعا اهيف ؛ كلملا دبع ةفالخ لبق ةرر ةعدق تاباتك ىلع رثع دق هنا باطحلا

 ع وصوم ماحعالا نأ كالذ 2 نم مهفيق أاههمشا امو ءاسملاك فورحملا صعب

 ,قدمد و ىمونت ىح اًكيشف اًديش ه عا ف تاتكلا لهاسا نكل مالسالا لمد

 ثنامسو 6 هتءاعر 4«ةاود باك ىلع منك كللملا لديع نهر ءاح نأ ىلا ءردانلا الإ هنم

 نيك مث ةريس قيسراو: اقنن ناع قدام نوارق اوتكحرم سانلا نأ كلذ

 نأ مطاسو « كالملا دبع نمز ىف هباتك ىلا جاححلا ع زفف قارعلا ف فيحصتلا

 ديزي نأ هركت نيمادملا ةماع تناكو ىمألا اذه ( دوسآلا ىبأ ذيمات ) يتاودعلا
 ل وق ف مون ني فو ولو حالصالل وأ و نامع فحمم ف م ىلع ايش ىلأ

 .ىحميو رصن ررق ىورتلاو ثحبلا دعيف « دوسالاوبا هلخدا ىذلا لوألا حالصالا

 .نا وهو ىناثلا حال مالا لاخدا ( امهنيد ىف نامهني ال ثيحب ىوقتلا نم اناكو )

 .لاذلا نم لادلا زيمتلف ةهباشتملا فرحآلا زييقل احاوزأو ًادارفأ طقنلا عضوت

 .داضلاوداصلاو ىازلاوءارلا كالذكو ةرولع ةدحا وةطقنب ةمئاثلا مجعتو ىلوآلا لمهم

 ةداعلاك ىلوالا لاهاب نيشلا نع نيسلا زومع ال_هدحو نيعلاو نيعلاو ءاظلاوءاطلاو

 لهوست ءاتلاو ءابلا لثم نافرح قابلاو نون ةطقناا تحم ىذلا ءزجلا نا وتم

 . امهماحعا ف

 قداعلاك ةلمهم نهم ةدحاو لعج ملف ءايلاو قونلاو ءاثلاو ءاتلاو ءابلا امأو



 ثالث عمتجا اذإ هنا (طوا ) نيهجو نم اهيف عقب هابتشالا نآل اهاكت مجتا لب“

 نيعلاو لاذلاو لادلاك ةيجوز تسيل اهما ( اءرناثو ) نيشلاو نيسلاب نومتشل همم“

 همابعاىف لهوسأ فرح هنأ ثوت اعرف اهدحأ لمحهأ اذف فرحأ ةسمخ ىه لب نيغلاو
 ماف ءاملاو ءاملاو ميلا ( امأ ) ةريثك ىهو ةعبرأ كشلا فارطا نوكمت ذئنيحو.

  اهدحا تلعج كلذلو نيشلاو نيسلا ىف اعمتجا ناذملاا ناهارتشالا اهمف عمتجي

 (اماو ) قوف نم ىرخآلاو تحن نم ةدحاو نارخآلا مجعاو ةلمهم  ءاحلا

 فرحألاق ابيك ةطقنب اهارخا مجعتو اهالوأ لمت نأ سايقلا ناك_ذ فاقلاو ءافلا

 ةدحاوب ءافلا طقن ىلا ةقراشملا سهذ دقو ىازلاو ءارلاو لاذلاو لادلاك ةبجوزلا

 نم ةدحاوب ءانلا لقت ىلا ةيزاثملا هدو [ضنأ لعأ نم نينثاب فاقلاو لعأ نم:

 مصاع نب رصن نع نيلقانلا نأ فالحلا اذه ىنعمو ىلعأ نم ةدحاوب فاقلاو لفسأ
 بهذف زيف را نىذط نيمامالا نيذه ماجعا ةيفيك ىلع نيقفتم ريغ رمعل نب ىحيو

 لوآلا لاها سايقلا نآل هل هخوال اهالكو رخآ ىلا ةيراغملاو ىأر ىلا ةقراشملا

 رخالا تاحفاوب

 ةملكلا طسوىنيغلاو نيعلاب هابتشالا نيفرملا ماحعا بيس نأ ( تلق ناف )

 نضال اذه( تاق ) امه قاقلاو.ءانلا تحعاو سايقلا نع لاو نينلا تليف

 دنعفاقلاو نيغلا نيبو ةقراشملا دنع ءافلاو نيعلا نيب هايتشالا تيب كلذ ىلع هنآل

 لفسأن م ةطقنب ءاقلا [حعأ امهنا نيمامالا نيذه ةكح ىف ةدقتعت ىذلاو ةيزاغملا

 ة.جعمنيغلاو ةلمهمنيعلا ةعبرأألا فرحالا نيب زييعلا منيل ىلعأ نم نيتطقنب فاقلاو

 ةقراعلا +: لعا نم نعطكد اقلاو لقا نه ةدعا وفاقلاو عا نهةدحاوب

 فاقلا ىف اوأطخاو ءافلا ىف اوباما ةيراغملاو فاقلا ىف اوباصأو ءافلا ىف اوأطخا

 لك تيكر دقو عمسلا ىف اواطخا ةبراغملاو ةقراشملاو عضولا ىف اباصا نامامالاف»

 وأ باوصلا ىنعناتقرفلا قفتتلف دحأ ىلع ولت ملف « اهئاولغ لع تضمو اهسأر ةقرف

 . نيئاطحخلا دحأ ىلع لقآألا»



 ,فورحلا ممج ىلع اقفتا رخآلا اهضعب لاهاو فورحلا ضعب طن اررق نأ دعبو
 دنع فولأملا ميدقلا بيترثلا ةفلاخم ىلإ رطضا كلذلو ضعب بنام اهضعب ةهباشتملا
 اعبئاو جرراخمل بيترت هيف ىعورىذلا ثيدحلا بيئرتلاو دب بيترثوه ومعألا رثكا

 "ل ةفرطتملا ءايلا تناك الو خلا خ حج ث تابا) بيتراوهو خا ادنر

 .ةيقيقح ءايوأ ىتفلاك فلأ لدب تناكء اوس لاح لك ىلع اطاهإ بجو ءىشب هبتشن

 ماجعإ وأ فلأ لدب تءاجىتلا لاهإ نممويلا مباطملا هيلعترج امل افالخ "ىلعو ىضاقلاك

 .ىف ةرسكو ىفلا و« ىف ءايلا لمق ام ىلع ةحتف عضو زييمتلل ىنكيو ةيقيقحلا ءايلا

 :اررق ماجتالاط نب لكشلا طقت هايتشا ىعدتسي حالصالا اذه ناك امو . ىفاقلا

 طقنو ؛ دوسألا وبأ اهذاتسا هيلا بهذ ام رجالا دادملاب لكفلا طقن نوكت نأ
 .هذيب فحاضملا تدتكو «نيضرتعملا ضارتعاب ابعل لو فورملا دادم سفنب ماجتالا

 فيو قورألا طق“ نأ« نابع فضيع تفلاخ نإ و حرش قودي ةظرراللا

 .كيهانو اهب اوعدصف ماعلا ةقيرط عابتاب ةراماألا باتكل هرمأ جاجحلا ردصأو

 صلو هيلع سانلا لمحو كلذ نمحتساف ناوم نب كلملا دبع غلب أو جاجحلا ةدشر
 ةباتكلا ىف أطخ ماهعالا لاها دع ىتح ةباتكلا عيج مع لب طقف فحاصملاب كلذ

 نم ها. نرأآلا ىلا ماجتالا اذه عابتا ىلع ىمألا رمتساو مالملا هلعاف قحتس

 فصان كب ىفمل بدالا خيرات

 قرط اطخادنع ماجا لبيت لوا
 ىف كرأ م ةموصخم ةدعاق نيطاطملا دنع ( ليكشتلا ) تاكرملا لاعتسال

 هلاجو طملا نسح نأ مولعملا نم ذإ ةصوصخم ةيفيك فرحلا ىلع طقنلا مهعضو



 ىلع تاكرملا لعب نوديقتي ال ثو ةماث ةيانعبو طقنلاو لكشلاب الا رهظي ال

 هرظنم نسحو طخلا لام راهظا اهنم نودصتقي لب ايوحن ايارعإةملكلا بارعإ ردق

 ثيحب قفتلاو قوذلا بس> ىلع رركتت دقو صقنت دقو تاكرحلا ديزت دق كلذل

 سأر ال ةبواقم ةريغص واو عضو ممدنع ليكشتلا ةلبجج نف ” دملا نع جرخم ال

 ىلع اه وعض) كفو ةعسلا هيشن ةمالع عضو اهنمو ار وأ اهلز امنومس دقواط

 فتروطاطخلا حاطصا دقو موزللا دنعو بئاكلا قوذ بسحب كلذ لك ةريغص مم

 ليكشت ىلعو جاتلا طخو ( قيلعتلا ) ةزاجالاو خسنلاو ثلثلا طخ ليكشت ىلع

 هيلعةريغص طقن عضوو ( ىناويدلا ىلي ) ىمسملا ىتاويدلا طخلا نم ىتاثلا عونلا

 اذهو . اضرعو الوط بوتكملا عضوملا الع طقنلاو لكشلاو طخلا نوكي ثيحي

 . ركذ م طقنلاو ليكشتلاب الإ هئسح رهظي ال يتاويدلا طخلا نم عونلا

 9 م اقلظم هنواكشي الف ( ةعقر ىناوددب ) ىمسملا هنم لوالا عونلا امأ

 عيمج فوكلا طحلا امأ :ىنايرلا طخلا الو ىسرافلاو ةعقرلا ىطخ نولكشب ال

 هد ل ىهله 46 هرظنم هوشب هليكشت نإ ثيح ا هلطم هنولكش» الف هعا ونا

 نمحمبصأ طقنلا نال صقتنلا الواهيف ةدايرلا مهنكك الف طقنلاممعضوامأو . امهنع

 قو ام.وعضنان ايحافءدعاوقلاهيضتقت امسح ىلع اهم وعض مهن ريغ « فرحلا ةينب

 نوكنانقو ايسوور:دحأ لع ةوكترم ةعبرس وكت دقو هتف ةزاثوقرألا نفاخ

 لك ةدعاق يسحب « ةرودمهمش و ةرودمنوكندقو « ةليطةسمنوكندقو علل ص هيش

 ؛ ةعلرم نوكت ثلثلا طخةطقنف « هب بوتكملا ملقلا سفنب عضونو طحخلا نم عون

 ىلآ ا يتاويدلا ىف ؛ كلذكو لحما قيضل ريودتلا ةمات ةرودم اهمموعضل اناضاو

 نوكحت ىسرافلا ةطقنو ةرودم هبش نوكت خسنلا ةطقثو« اضيأ ةعبرص نوكت

 هخسشباموهطخ لكشب ىتح وحنلا ملعب ماملا لذ وكي نأ طاطملا لع بحي )١(
 انايحأ دم اناف ؛ هطخ ةميق صقنت الثل ةحيحصلا ةيبرعلا دعاوقلا ىلع بتكلا نم
 الإ هحالصا نكعال اذه لثمو ىوحت أطخ هيف تاهيشيلك الاو ماتخالا ضعب
 دحا لكل ًاروسيم كلذ سدلو هريغ لادمتساي



 طقنلا ثالثااامأو (ةليطتسم نوكت نيتنثالاو اةدعارلا هديل ةطقنو ؛ عب م هبش

 امأ « ىلاويدلا نم رخآلا عونا ىف ىه كلذكو « ةيناع ددعلاب ةهيبش نوكستف

 ىأ ةباتك_الايسانم اهمحح نوكيو ريودتلا ةماآ نوكت انامحاف فوكلا ةطقن

 نوكي اهءح> نأ الإ ةليطتسم نوكت ًاتايحأو هب بوتكسملا مللقلا ةيرب مجحم
 . ةرحبال ىلاثلا نرقلا ىف 3 غاده اخو

 مم اثاث ,رعل | "وز ئص

 ى ( بصقلا) صويلا مالقأ نول. عتسي ءامدقلا نويرصلا ناك

 مويلا لعفن ام مالقالا هذهنوقشي اوناكأمو « ريوصتلاو مسرلاو ةب انكلا

 وللا يعل - مهنانسأبا مفايلأ ن واسني م الام أ رب اهتوريباوناكلب

 ةيدامعلا واكو ةباتكلا ىف اريقت رغالا وووسالا داذملا قولودعمت |وناكو

 اوناكو « دادملا صرقو ملقلا للبي ةباتكلا دنعو ةسباب صارقأ لكش ىلع

 ل ويس سب ز م ىلع لصح:.ىتح 4 ربأ ال معل ةبرحأ ا نحاصملا نوامعتاسإ

 محشلا ةريثك ةظيلغ اهنولمعتسإ ىتلا مالقأألا تناك ثيح اذه دعيتسي ال )١(

 ىتلامالقألا نإ لب كالد لم لهشس ثيحمفايلالا ريدك ص وصخ ع وف كانه ن 0 دقو

 نوكت نأ دبالفصارقألاك ثدادمنأ امبو ةقيقدلاط وملاك ةفيلم ىهمويلااهلمعتمن
 . اهب ممرلاو ةباتكسلا نكمي ىتح اندنع ةفورعملا ةشرفلاك مهمالقأ



 دنع زانق اح

 ترعغلا امآ "”ىرصضم لا فحتلا ليلد ىف ءاج اك ءامو غمصو ةنولم ةدام نم-

 بصقلا نم ةودخ 4 ريفخالا ديرما بأ نم مهمالقأ نودختت اوناكف.

 ةدوجولاءالقألا ةباتكلا ىفنوامعتسياو راص مبمدقت ب سح م ؛ىسرافلا

 انوي ءاندعا اهعارزب نسانلا قفا اًضيأس صقلانم عون نمىفثو نالا

 لاغتسا عاشدقو مجعلا دالب قكلذكو دنهلا دالب ىف اهنم عرز امسلاغو

 ف رالطتألا عيمج ىف امأع امويش ةباتكلا ىف دوسألا ري او بصقلا مالقأ

 نسال لمعتساف مج |مملخ ٠ 4 ىلاوح ىح 24 اهريغو تاموكسم لا واود

 تدشدو ةفاتخحلا نداعملا نم ةعونصم ىهو ( هشارلاب) ىحسلا ةثيدح امالقأ

 نادل اوراس هور دا عارتخا نم ىهو ؛ كلذل ىك وصخ سشضمفم ف

 تنل مالقأ نع سانلا ىنغتسا كلذب و ( ةيناكي ملا مالقألاب) ةامسملا هو

 طنا ىف ةيبصقلا مالفألا ىوس نوامعتسيال نيطاطخملا نأ ريغ «نألا

 طال ادعاوق ربظت اهب ةباتكتلاف اهماقم اهريغ موقي نأ نكميال ذإ ىلرعلا

 تاس ءادشل م امطقي تناكلا 55 2 وط ىف 6 لامعتسالا ةأهس 5 ا 5

 3 نإو لماعملا ف ة-_عونصملا هشدرلا فال 4 ةباعكلا مجح سابق

 هجولا لعطللا دعاوقىد وت الف ديلا ىف ةسباب انآ الإ ةحلاص أامرب ةطق

 2 أملا عتسا نم سرادملا ةدمالت] سأبال ةكملو . يعول

 ىلوألا نورقلا ىف ةيرصملا شوقنلا غابصأ ةعانص ىلع فوقولا تدرأ اذإ )١(
 2 ١9554 ةئس ويلود رهش ىف ردص ىذلا فاتقوا ىلإ رظناف“



 د

 ةشيرلا ىوس اهل حاصي الف ةيحن رفآلا فورملا ةباتك ىفامأ

 ىلع ةشيرلاب طغْض اظيلغ فرالا ىناج دحأ نوكي نأ بتاكلا دارأ اذاف

 الإ ةقيرطلا هذه ىدؤتال ةيدصقلا مالقألا و « ظلغيف ج رفنتف هقرولا

 . ءانعو ةقشع

 ,بواجلا ىدربلا قرو ىلع اتايحأ نوبتكي اوناكف برعلا فئاحص امأ

 عنصي,قرولا نم عوب وهو نمزلا مدق ذنم لمعتسي ناك دقو رصم نم

 هققشد كلذو (سربياب سربيس) مسابف ورعملاتابنللة لي وطلاناةيسلا ىل نه

 ةقبطاهلع بلاصتت ةقبط اهنم ن زوكتيل تناج ًاقوفص مضوت ةقيق ةر حا رمش

 ةفيحص ريصتو ضعبب أاهضعل ىف حمدنت ىت> تاقبطلا هده قدت 7 ى 5

 امهروضل# ةقررطلا هذين قرح ىلا تكئاعيملاو كلذ ةعن لقصلو ةعتقر

 ! 3 ُْق اك ولطملا لوادلا بسح فلم أ ممن رك ع

 نييلاو“ ءاضيبلا فاخللاو دولملا لع نوبتكي ًايلاغاوناكو

 لبالاو ةأشلا نم عالضألاو فاتك الا ماظعو عاقرلاو لاو "يي اركتاو

 جيس ىلع ردانلا ليلقلا ىف نويتثكي اوناكو « مهضرغل احلاص ناكام لكو

 مهعاربب اراختفا اهنوقاعيوةمبلاهدناصق دنحلا نمبواجملا ضيبألاريرحلا
  سيسنلا اذه ىلع اميدق نوبتكي دنهلا لهأ ناكو اهلع ةباتكلا ىف
 1 2 ساو ع رح تاون

 قاقر سيد ةراد> ماللا رسكم فاخللا )1(

 34ف

 .صوخلا هنع ذوطشق أوناك لخنلا دب رجوهو فوحقلاب فورعملا وهو )0

 : .ضيرفلا فرطلا ىف قويتكو
 ٠ فعءسلا عطق كعب ةلخعنلا عذج ف قد ىلا ل وصأالا ىه و غل



 .ناك دقو رعلا هيلع تتكم ناك ام لثم لع ن ويقلل |وناك سرفلا لهأ 1

 1 وهوىزاكلاب فورعملا رحشلا ءال 6 تناكتت د.مهملاو فصلا كه

 دقورمحأألا هذلا هيف اويقلا اعرو 4 ةييط حدد نسحنولوذ تاينلا نم

 نعنوا 05 ىلاغألا باتتك هرافسأف ةوم لمح ناكدايع نب بحاصلا ا

 ةليقتلا ءايشألا ىلع نوبتكمف مٌمدنع قرولا رسل مدعل عجار ادهو 4 اردغي

 هفل أ ىذلا تسررفلا هءاتك ىف مدنلا نا هك امانه فوشان أ سالو

 ةراجحلاو ساحنلا ىف نامزلا نم ةهرب كلذ دعب ممألا تبتك مث نيطلا

 ةحاحلل رحشلا فروو يتلا ف اي 6 نافوطلا لسيق اده دواخلل

 .تمعلد 3 دولخال ضيا ىسقلا هب العل ىذلا 0 6 اويل و تقولا 6

 ,لمعلو ىرصلا ساطرقلا قرصم لهأ ا أبيف نيانلا سعكف دولملا

 تتكت مورلاو“ ماسلا هماع فدسوب هل<نم لو ليقوىدربلاسصق نم

 وهو :ناحللا ف ريعربسلا رامزولقلا ف وب هويقو قر اا وضم آلا نيرطا ف

 اهوراتخاو كندحلا روش ءاطوه زود . تس ربفلا نم رخا عضوم ىفلاق 1

 ام ا_مملع ا رطبال و ندعتت ال وريعتت الف رهدلا ىدم قد ىهو اهةسالم و هس الصأ

 مو سرفلا دالب ىف ادق ةفورعم تناك ةرحشلا هذهو ضرالا تافا نم اهفلتي

 .نمو نيصلاو دنا لهاك م”دهع ىلع مالا ضعب مهب ىدتقا 9 اهوفشتك ا نيذلا
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 رقبلاو سيماوجلا دواج ىف تتتكبت سرفلا تناكو ةيشحولا ريما دولج
 قاقرلا ةراجألا ىهو فاخالاو لبالا فاتك أ ىف بتتكت برعلاو ؛ مئذلاو

 نم لمعيو ىنيصلاقرولا ىف ليصلاو ؛ لخنتلا بسع بسعلا فو ضيبلا
 ىو ةراجملاو ساحنلا ىف دنملاو ''' دلبلا عافترا رثكحأ وهو شيشملا

 كس | اهو.ن انكلا وه لمحت ناسا را قولا اماقةيفم آلا ويرطلا
 هنإ ليقو لمعلا دق هنإ ليقو ةيسابعلا ةلودلا ىف ليقو ةيمأ ىب مايأ ىف
 ىنيصلاق رولا لاثم ىلع ناسار“ هولمع نيصلا نم اعانص نإ ليقو ثيدح

 .هئمها ما

 رثك م هنع ىلاعت هللاىضر ةيواعم مايأ ىف ناك قرولاروهظ ءادتباو

 نا ةيححم رغ قولا مجح ناكف ديشرلا نمز ىف هعنصب برعلا لاغتشا

 تلصوو "' راموطلاب ىمست ءىن اهنم مطقي مل ىتلا ةريبكلا ةقرولا تناكو

 سرافدالب ىلإ مى دنقرمس ىلإ داليمال نماثلا نرقلا طساوأ ىف قرولا ةعانص

 نقر ناي لا هل ةكلصو ةذاجسل ىنقاعلا ةرقلا كوك هادف ىلإ م
 .روصختن نكي م دح ىلإ هةءانص ن الا تمدقت

 هب قفترب ام ىأ افافترا رثك أ دارملا لعلو. افيرح ةرابعلا ىف لعل )١(

 عاونأةسمحخ ةيمطافلا ةلودلاو ةيسايعلا ةلودلا ف راموطلا نمفورعملا ناك (؟)

 - ىدلإيلاب فورعملا عارذلاب د>او ىريعم عارذ هضرعو - ىدادغيلاراموطلا

 داتعملا ىاشلا راموطلاو - ليلقب ىدادغبلا عطق نود وهو ىو ا راموطلاو

 عطق نود وهو - ىرصملا راموطلاو - لياقب ىوجلا عطق نود وهو

 نه ه١ لياقب ىرصملا عطقلا نود وهو - ىبرغملا راموطااو -- ليلقب ىماشلا

 . بدالا 6 را
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 ةيداليم 15م١ هنسىف جس ريموغ انحوي اهعرتخا نم ل 1 عياطلا امأ

 ىتح ةعابطلا تمدقت مث ارتيتا ىف مث اسنرف ىف من ايلاطيإ ىف تروظ /

 :تنيصلا دنع ان ا ةفورعم تناك الأ لع الا ايقاع لإ تلصو

 ٠ بشهلانم اهنوعنصي اوناكو نامزلا ميدق نم

 عرلاعلا نجا قاطاندلا قفز ف ايك رب ىلإ ةعزاقلا تلغدام لو اوي لبق

 اعونمم فيرمشلا فحصملا مبط قي هنا الإ اهزاوجم مالسالا ةخيدشم تتفأو

 ىف عبط باتك ل وأ نإ ليق «ة ريتك بتكح تقولا كلذ ىف عبط دقو

 ةعبطلا تعنف تداع ةيلعلا ةلودلا نإ م « ىرهوملا حاح» وه ةناتسالا

 متها لوألا دومت ناطاسلا نإ م اهداماف لوألا ديجلا دبع ناطلسلا ءاج م
 امنع امدقت تيمدقت دّقؤ ن الا اما + ماتهألا دن ذه ام 00( مح ٠ 2 7 و

 : ل ا سب

 .لع سانلا لبقي مل ةرص لوال ةعوبطملا بتكلا روهظ دنع هنأ ىورب )١(

 ةيناملأةيجمه ةعدب اهنإ اولاقواحراج انعط ةعابطلا ىلع نايلطلا ءاماعلا نعطو اهمارعش

 .لك نأش اذكهو « اننايك ىه مدهت وأ ةعابطلا نايك مدسبنل » مهتنبك ىدانو

0 



 «© < لس

 مالقالا نم هانعم ىامو ثأثلا ىلف ةيمست ىف نومدقتملا باتكلا فلتخا

 نع لقنام( ل 0 بفهذملا ) هه ىلع فصنلاو نيئاثلاك روسكلا ىلإ ةيوسنملا

 نيتيشاحلاك امل اه ةقيرطرشع ةعبرأ نم نيلصأ فوكسلا طخلل نأ ةلقم نبارزولا

 ةيلخلا رامغ ملَقو ءربدتسم ءىش هيف سيل هلك طوسدم ماق وهو راموطلا ملق اهو

 نيلصألا نم دخت اهلك مالقالاف ميقتسم ءىشث هيف سيل هاك ريدتسم لق وهو.

 ناك ناو ثاثلا ىعم ثاثلا ةميقتسملا طوطخلا نم هيف ناك ناف نيروكذملا

 ا رج لهو نيثلثلا لق ىعس ناثلثلا ةميقتسملا طوطخلا نم ءىش هيف“

 هسايق رادقم ىف راموطلا لق ةبسنل ةبوسنم مالقالا هذه نأ ىناثلا يهذملاو

 ىلعو نوذربلا رعش نم ةرعش ؟5 هضرع ةحاسم راموطلا ملق نأ كلذو هتحاسمو
 هن ال فصنلا لق و تارعش ةيناع وهو هثلث رادقع هنال ثلثلا مل ةيمسن نوكي اذه

 . ه! هرعش ١6 وهو هيثلث رادقع هنآل نيثلثلا ملقو ةرعش ١؟ وهو هفصن رادقع

 الباق هنمقدا وهو ثلثلا فيفخو تارعش 8 وهو ثاثلا ليقث نامسق ثلثلا مقف

 ف ام: لع قنا ةفيسس ناكق هنا وييو ةتايصتتم قواك .ليقتلا نا اهي قرقلاو

 طقن سمج كلذ رادقم نوك» فيفخلاو هماق

 ىؤلؤللا 6 م كلذ نع لصفتا ناف

 ةفيطللا ةريغصلا قاروألا ىلع بتكي هنألل هب ىمس  ةعقرلا وأ عاقرلا ملقو

 اهحضوأأو مالقالا ربك أ هنآل هب ىعم  ىلملا وأ ليلجلا ملقو

 عارذ اهضرع ىتلا ةريبك-لا ةقرولل مسا راموطلا نآل هب ىمعس  راموطلا ملقو

 ءىش ه4هنم عطقيي و دحاأو



 سصصقلا روهظىلعهب عقوت تناك ءارزولاو ءافلحلا نآل هب ىعس  عيقوتلا ملقو

 رئاطلا مالا لئاسر ىلع هب بتكي هنأل هب ىمس  حانجلا وأ  رابغلا ملقو

 ةباتكلا رغصوهتقد ةدشلوةلحعتسملا ةيرسلا ةمهملا لئاسرلا اهتحنجحا ىلع لمح ىتلا“

 هب ىو رايغلا ةيشةيق“

  عيدبلاب ىمسي ناكو راموطلا وأ لولملا نم ذوخأم وهو  خسنلا ملقو

 تافلؤملاو ىتكلا هب نو.تكيو فحصملا هب نوخسفني اوناك باتكلا نآل هب ىعمو

 كولملا ناويد ىف الإ لمعت_سبال هنآل هب ىعس ىبوناطا 5 ىباويدلا ملَةو

 ى تانييعتلاو ( ةسوألا ) ني_شاينلاب مامنالاو ميسارملا هب بتكيو نيطالسلاو

 .مد:6ىلج ىلاويدو ةعقر ىلاويد نامسق وهو اهريغو تاءاربلاو ةلودلا بصانم

 مهلئاسر نوبتكي هبو محعلاو سرفلاب صتخم هنا هب ىعم  ىسرافلا ملقناو

 ثلاثلاوهتسكش ىتاثلاو (قيلعتست ) ةداع ىمراف لوآلا عاونأ ةثالث وهو مهبتكو

 ةزاجالا طخك ىناثلاو لوألا نيب ناكام وهو زيمآ هتسكش

 ناحيرلا داوعاك اضعب اهضعب قئاعي فورحلا نآل هب ىمعس _ يناحيراا ملقلاو

 هبو امهئيب قلعتم هناكف ثلتلاو خسنلا نيب هنآل هب ىمس  قيلعتلا ملقو

 ( تازاحالا ىأ ) تاداهشلا هب تتكيو هتانا ددعو نارقلا روس ءامسا بتكي

 . نف وأ ملع ف صصخم نم

 وهو «هب الإ نويتكمال ىصقالا برغملا لهأ نال هبا ىبعم ب 1 رغم لا ملقلاو

 عاونأ هج

 اممو ؛ حالطصالا ىف ةحاشمالو مالقألا ةيمست ةلع ىف هيلع اوحلطصا ام اذه

 !ةو راموطلا ملقك مالقالا باقلا نأ لعل قبس
/ 1 

 اصخامزرد أ . أهربغو باوملا ناو ةلقم نبا عصو نم هنأ نظل سانلا نكد ريغ

 نأ عم ةعدق فصنلا ملقو ثاثلا

 تادايزو فرصتب فصان ىنفل بدآلا ثراث باتدك نم



 هج

 نوذربلا رعشب ( اهتطق ىأ ) مالقالا ضرع سايق نوردقتي اوناك مهنا ملعا

 هب نويتكي اوناك ذإ ملقتلا عاوتا ناك 1 اا ىلآا)ليلحلا ملقلل | وعضل مهما و

 اولاق كلذلافقاو الاى تكبال هب بتاكلا ناكو ناردجلاو دباعملاو دجاسملاباوباىلع

 ةصرع راموطلا رخو ملقو 6 نوزرلا رعش نم هروهش 5, ةهّصرع ىراموطلا ,اَقلا

 . نيكاثلا ملق نيدو راهموطلا ماق ناد ىا ةرءعش 55 نيدو هرعش ١ نيد

 ةفضدلا ماقو هرعش 15 هةضرعو نيثلثلا دو تارعش 4 هّص رع ثأثلا ملقو

 برض نم ةلصاح ةرعش 0175 راموطلا ملق ىف فلآلا لوط نوكي اذه ىلعف هضرع

 ةرعش ؟5“ نيثلثلا ملق ىف اطوطو ةرعش 55 ثاثلا ماق ىف اطوطو ١5 ا 55

 ىف هروطتو طملا مدقت دمي ىأ نآلا امأ  ةرعش ١45 فصنلا ماق ىف اطوطو

 اوكحادقلو هب تدتك ىذلا ماقلابو طققنلاب فورحلا تاساقم نوردقيف نيسحتلا

 رابكك قشمأو سيرارك ىف ايلج كالذ رهظب اماكحإ هئازجأو فرح لك سايق

 ةعدقلا ةقدرطلا نعم لوهساو حا هقب رطلا هذهو نيطاطخلا

 ىلَأي م مالقالا طق ليصفتف ( اعدق امأ )  صاخ حالطصا رصع لكل

 -* هصلام كلذ ىف ه "الال ةنس هفلأ ىذلا تسربفلا هباتدك ىف ميدنلا نبا لاق



 ىايرسلا ىربو ؛ فيررحتلا ةياغ ىف يتاربعلا ىربف اهمالقا ىرب ىف فلتلا مالا

 هتبصق اوقش اعرد هرهظ ىلع ملقلا اوبلق اعبر ونيملاىلإناك اعرو راسيلا ىلإ فرح

 ديدش نيعلا ىلإ فر ىمورلأ ىرو 6 هب اوتاكو املص هوعفو فصنلا كلذ اوريو

 هماق نس نوكي نأ ىمرافلا ىربو « نيعلا ىلإ راسيلا نم هب بتكي هنّأل فيرحتلا

 اعرو ؛ طخلا هب نسمي ىتحهنانسأب وأضرالاب بتاكلا هثعش نوكي نأ امإ اًبعشم

 نويتك .قيملاو»# افاغ ةبروينألا هذه نونو ةيريه ريغ ةنيفق نفسا: اويثكك

 راسب بتاوكحت برعلاو 6 فور وصملا لمعت 3 يبانآلا سور ف هنولاعحم رعشلاب

 ريغ ملقلا نوعطقي باتكلاو نعالا فيرحتلا ىلع لومعملاو تاياربلاو مالقالا

 ىلا افرحم نوكي ةيبرعلا طوطخلا عي مالقالا طقف ( اذه اننامز ىف اماو )

 دقو طوطخلا عاونا ضعب ىف ًاريثك نوكي دق ليملاو فيرحتلا نأ ريغ نيملا

 ىلإ كلذ مجرب اعا نيتلالا ىف انه سايق ناب نكمعالو ضعب ىف اليلق نوكي

 هكوذدو هتكامو تاكا ةراهم

 ًاريثك ليعو أسرق# ةدحاو ىبناويدلاو 6 ةزاحالاو « ثاثلا طخ ملق ةطقف

 طخ ملق ةطقو ءأضيا ًاريثك ليعو ًابيرقت ةدحاو ىبرغملاو خسنلا ىطخ ملق ةطقو

 لق .تروكت ئمرافلا لففلا ملق ةطقو خسنلا ملق نم اليم لقأ نوك_: ةعقرلا

 اماع ةمعقةس# اهلعحم مودعلو ةعقرلا مأق نه اليه



 دحو
 2 ٠4

 9 جي

 5 0 رضا

 0 هايم سنو َداَوَدِلاَو

 ءانتعالا ىف ةدايز اصاخ اماق لمع لكل اولي نأ ىلع ًاًديدحو ًاعدق اوحاطصا
 ةيغرلاو طملا لامحو قوذلاةمالسو بيترتلا نسح نم كلذ ىفو اههضعب نع ازييمتو

 لامعالا ميمح ىف هريغ ماقم موق, لق لك ناك ناو ركني الو ىنخي الام لابقالا ىف

 اواعج نييرصملا ءامدق دهعىئف « للما) يجوم ةدحاو ةلاح لعسفنلا مازلإ نكل

 . اصاخ المع عاونأ ةثالث ىه ىتلا مهاباتتك نم ع ون لكسل

 . نءدلا ةمدخو ناهكلاب اصاخ ناك ( ىنيلغوريطاف )

 . ةلودلا باتكو نوواودلا لاعب اصاخ ذاك ( ىتيطاريهلاو )

 . بعشلا نم ةبتكلا مومعب ًاصاخ ناك( قيطوعدلاو )

 دعب مث اعبط صاخ لمح اهنم لكل ناك هعاونأ فاتخمب ( وكلا طحلاو )

 - : ىنأي ام لق لك صاصتخا راص هنم عاونأ ةلبج عارتخاو طحلا راشتنا
 ىلإ ةباتكلاو تامتاكلاو ديلاقتلا ىلع ءافاخلا عيقوتل ناك ( راموطلا مق )

 . ءاظعلاو نيطالسلا

 مسارألا ىلع باونلاو ءارازولا دامعا ةباتكل ناك ( راموطلا رصتخم مق و)

 . تالجسلا ةباتكسلو

 . قاف آلا ىف ءارمآلاو لامعلا ىلإ ءافلخلا نع ةباتكسال ناك ( نيئلثلا لقو )
 . رعشلاو ثيدلا لقنو رتافدلا ةباتكل ناك ( ريغصلا رودملا ملقو )

 . مهتشقانمو ءارمالا ةراشتسال ناك ( تامماؤمملا ملقو )

 . تاعيملاو دوبعلا ةباتكل ناك( دوبعلا ملقو )



 خيرات نم ه ! ٠ رئاطلا مالا لئاسر ةباتكل ناك ( ةيلحلا رايغ ملقو )

 5 تادايز رع كر 50 بدالا١

 - : ايلاف ىف هلا بيترتلا ىلع مالقالا هذه لمعتسلو

 ءازجاثامسقتو نآرقلاروسلئاوأو ةفاؤثملا بتكلاءاعسا ةباتككل ( ثلثلا ملقف )

 ةباتكو لزانملا ىف حاولآلا نم قلعي امو توركسال تاهيشاك الا ةباتكو بتكلا

 . كلذ ريغ ىلا ( نيكاكدلا )تيناوملا باد ءامسا اهيلع بتكي ىتلا تاطفايلا“

 ةفيرشلا ثيداحالاو ةعركلا فحاصملا ةباتكل وه ( خسنلا ملقو )

 . خسناا فورحب ىه ةيبرعلا عباطملا ىف عبطا ام عيرجو تازاحالاو تاداهشلاو

 ةيبرعلا تاموكحلا نيواود لامعأ عسيمج ىف لمعتسم ماع ( ةعقرلا ملقو )

 املوهسل تاقيطلا عيجح نم سانلا ةماع نيبو

 دنطلا لهأو ناغفالا لهأو سراف ومجمعلا لهأ هلمعتسإ ماع ( ىمرافلا ملقلاو)

 اهريغو تابيشيلكالا ةباتكل ثاثلا ملق ماقم ابلاغ موقي كلذكو مهتاباتك ىف

 تانييعتلا ةباتكل وهو نيطالسلاو كولملا ناويدب صاخ ( ىاويدلا ملقلاو )

 ما نالاو تاءاربلا ءاطعاو « ةعيفرلا بصانملا ديلقتو ةريبكلا فئاظولا ىف

 اناي>او كلذ ريغو ةصاخلا صاوألا نم كولملا هردص امو ( ةمسوالا ) نيشاينل اج

 مالعالا و بتكلا ءاعسا هب بتكي

 ببسإ مدقتلاو رووظلا ىف ذخأ هئكلو ًاريثك رشا ل وه ( وكلا ملقلا )

 فسوب ةغبانلا ذاتسالا وهاهيف «:ساردل صمخملا ناف ريصع طوطخلا نيس ةسردم

 ليأ5 نمز ىذمت الف « هتفرعم ىف دي>ولا وه ةقيقملا ىف دعل ىذلا دحأ ىدنفأ



 هه أوم ادل

 ,ميلعتلا ىف هلذبي ىذلاذاتسالا دوهح لضفب و «ىلاعت هللا ءاش نإ هراشتنا معدقو الإ

 . ةعساو ةمحر اهسسىم هللا محدو اهب نيعاقلاو اهتذئاسا عييمجو ىلاعت هللا هظفح

 .رطقو ىدقالا برغملا ىف الإ لمعتسي ال ىذلا ماعلا ملقلاوه ( ىبرغملا ملقلاو )

 الإ بتكت ال ةصاظاو ةماعلا مهلئاسرو مهمت و ممتافلؤم ميجدجتف ريغال طيقنش

 ةددعتم كعاوق هلو هب

7 >. 

 رعاوثءضاو و

 ,ىمرافلاو ىنوياطاو ىناويدلاو ةعقرلاو خسنلاو ثاثاا ىه ىبرعلا طخلا عا 5

 . عيقوتلاو ةزاجالاو

 .ششب > نيطاطالا دنع اهنع ربعملا ىهو '' ةيساسأ عاونأللا هذه ربتعتو

 امأو؛ ةماث ةفرعم طاطخلا اهفرعي نأ ب «ىتلاةتسلا مالقألا ىأ ةيسراف ةلكىهو « ملق
 .قاحمراو ىمرافلا لجو قاوندلا حو ثلثلا لحوبف ةيعرفلا طوطخلا نم ربتغزام
 . حضاولا رهاظلاطحلا ىأءافللا دض وه "ىلا ىنعمو ائيدح عرتخملا جاتلا طخو

 .رثكأف دحاو ناهد نبع ىو ةئلق ةيرب سايق نوكي ىذلا طخلا وهو

 .نحن اهو . ىلمالا اهلكش نع ريغت: ل اهملال ةيعرفلاب طوطخلا هذه تيمسو

 ,قوكلا طحخلا اهمحأ ناك دقفالاو انرصعل رظنلاب ىأ ةيساسأ انلوق )١(
 اهلك طوطخلا لصأ وه ىذلا



 سس أوأ لس

 طخحو ىباحيرلا طخاو تقاءس اهنمطخ نع ماكتن ع هعضاوو طخاهعنم لك نع ماكنا

 -: لوقف لازت>الاو ةرطلاو ىنرغملا طحخلاو ىفوكلا طخخأو جاتلا“

 سلا ث لثلا

 ربّتعي الف طوطالا مأب ثلثلا نع ربعبو خسنلا طخو ثاثلا طخ (؟)6(١)

 « ىسرافلا هيلو خسنلا هيابو طوطخلا بعصأ وهو هنقتأ اذإ الإ اطاطخ طاطملا

 هاف خسنلا دعاوق كلذكو « قم نبا ريزولا ثلثلا دعاوق مضو نم لاو او

 طخ هيلع قاطا م ميدبلا هاممو « راموطلاو لياملا نيطخلا نم هدعاوق قتشا

 كارثالا نم نوطاطخلا داز مث ؛ اهللقنو بتكلا خسأ ىف هل تسا ةرثك-) خسنلا

 ىلاثلا دوت ناطل_ ىلا ذات_سأ مقار ىدنفا فطصمو ىمامالا هللا دمج خيشلاك

 ىلا تاصو ىد ةلقم نبا دعاوق ليدعتو امرنيسم ىف اهريغو صاخلا هريتركسو.

 .نالا هيلع ىه ام-

 تزع دو نبدلا لالج دو نيمدقتملا نم ثلثلا طخلا ةداجاب رمتشا امتو

 . ىلاعت هللا هظفح ردع ىدنؤفالاب بقلملا مهاربا دع انذاتساو ىرهز هللا دمعو

 فحاصم ةلج بتك دقو نامع ظفاح خسنلا طخ ةداجاب رهتشا نمو

 دبع دع ديسلا  انذاتسا طوطخلا عيمجح ةداجاو لب اههتداجاب رهتشا نمنو

 نيب ةلوادتملا ةريثكلا هطوطخ كلذب دهشت ام « ىلادت هللا همحر ىعافرلا زيزعلا'
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 زمانا كبك دأب تعري اني
 | هر 4 م م ١ 6-5 و .> ) 2 + 1 م 01011 ا

 ْ حلا تع م ت2 همس | 7 د سس و

 ( م لكش)

 : - لم اوبرلاوب

 ظواخلا تيس نه ةنقزا طخ حو اورذلا عنو ةنقرا طخ (( 160

 : نامسق وهو ( ينوبالا ) ىناويدلا طخلا هيلع بعص مل ةعقرلا نقثأ نم لكف

 .دب الو ةفرخرلاو لكشلا نم ًايلاخ ناكام لوالاف « ىلح ىتاويدو « ةعقر ىتاويد

 .تناك وضعءل ىف هفو رح تاخادنام ىلاثلاو طقف قفا نم هروطدس ةماقثسا نم

 لعقنلاب هتفرخزو تاكرحلابهليكشت نم دبالو لفسأو ىلعأ نم ةميقتسم هروطس
 .قوبارطا ناويدلا نم رداص هنآل يتاويدلاب ىمسو ةدحاولا ةعطقلاك نوكت ىت>
 تناك اقباس ةيكرتلا تانامرفلاو تاماعنالاو ةيكلملا رماوالا عيمخ ىلاطلسلا

 زوصقلا رارسأ رم ارس ةينامعلا ةفالخلا ىف طخلا اذه ناكو «هب الإ بتكنال

 ةنرصع ىف رشتنا مث ءايك ذالا ةبلطلا نم ردن نم وأ هبتاك الا هفرعيال ةيناطلسلا



 تح ١ ىف

 عضو نم لوأو « رصمي ةيكلملا ةيبرعلا طوطخلا ةسردم لضفن ًاريبك اراشتنا

 نينس عضبب ةينيطنطسقلا حتف دعب فينم ميهاربا وه ىناوبدلا طخلا دعاوق

 اولطبا دقف ةينيتاللا فورملاب ىبرعلا طخلا كارتالا لدبتسا نأ دعب نآلا امأو
 ةيبرعلا فورحلا تماد ام هنع ثحملل ىعادال د اينما رم اى ةيلاقتلا هذه

 تاماعنالا ردصتف ميدقلا دهعلا ىلع ةظفاح رم لازتال نكلو « ثدنع اهل رئا ال

 ىذلاو ايكام ًاراعش حبصاثيح ىلاويدلا طخلاب ةصاخلا رومالا ضعبو ةيكدلملا

 دبع ىف ناكو راشتسملا كب زاتمم ذاتسالا هدعاوق مضوو ةعقرلا طخ عرتخا

 كلذ لبق ةعقرلا طخ ناكو اييرقث ١158٠ ةئس ىلا وح ناخ ديجلا دمع ناطلسلا

 ناكو ؛هيلع مالكلا ىنأيس ىذلا تقايس طخ نيبو ىناويدلا طخلا نيب اطيلخ

 ىناويدلا طخلا ةداجاب اروهشم كب زاتمم

 ةداحاب آلا ريتقاوب# ىطاطخلا سرك ةققرا قش ةذانناب يباع قو

 ةلالج طاطخ ناك ىذلا نالزذ كب ىنطمم ذاتسالا موحرملا يتاويدلا طخلا

 اوقلطا دقل ىتح ةماتلا هتعارب دهشت ةعوبطم سنيرارك هيف هلو ىلاللا رصم كلم

 موحرملا انذاتسأ كلذ ك و«هيلا ةمسن « ىنالزغلا طخلا » رصعي ىتاويدلا طخلا ىلع

 سيرارك هيفهلو هيمسقب ىناويدلا طخلا ديم هناف ىعافرلا زيزعلا دبع دمحم ديسلا

 طوطخلا عيمج ىف مامإ ةقيقإا ىف روكذملا انذاتسا نإ لب فارغوتفلاب ةذوخأم

 ىاودلا طحلاف روك ذملا انذاتسأ ةدعاق ىلعو كب نالزغ ةدعاق ىلع علطملاو

 « انيب انمحو ةوالطو ةوالح امهم ةدعاق لكل نأ الإ امبنيب اريبك ًاقرف دي

 الو حالطصاو ةبجو لكلو طملا نف ىف مامإ نيروك ذملا نيذاتسالا نم لكو

 فورحلا ثناقتا ىلع طوطخلا دعاوق عضو ىف ةدمعلاف « حالط_ الا ىف ةحاشم

 نيتليضفلا ز زخأ دف امهنم لك ةدعاق نقتأ نث اهقنوزو اهرظنم لامحو ينس و

 (9 لكش ) ىتاوبدلاو (؟5 لككش ) ةعقرلا ىطخ ةروص هذهو



 عا ١١ 1

 لاو سمس مش ورنع كسا هج امل ادن ندتلاو رمل اريلع لاق |
 « اقرلرّرع اه اع اَنل امثرىتع شرم ا م اس وز 'كلذر و ًاماراءر عصا

 اذ افوايمل ان عر اربع كليرررأ دار ارادت ٠ «لافر» نامل اور هسا |

 نان 'امذو ادم تعزز اتم امس دم للا ذاذأتممم ني لام وايل ا سعت |
 هملب ل ةررل ا تعرا ذاف صلال نم تع اني انغام ٠ارّررادب تر ظ

 ظ همسك باتي هاد مسا نر دم تعز [تلئانيمر |

 ( 4 فل

 نزل نزل لذ لن ورجل سلو وطنا زؤ ل ور وناس
 نرسل لوا زور راو فورس و فلو

 بما كل وو شو ف) ل) رس اد نيئاقاردا
 نانو 34 د لو كرو يرش

 ا 29 هك 31 يوكل

 ) ؟ه لكش )

 افلا
 هنقتي ال نم نأ ةقيقحلاو رظنملا ىهب ليمج طخ وه - ىسرافلا طحخلا ()

 .عاون ا هبال وهو 6 اطاطخ مدع كعد ال سرفلا ىطاطخ نم

 ناتسناغفاو مجعلا دالب ىف ىعمساو ا دنع فورعملا ةداعلا ىمرافلا 6 لوالا 2

 ىزيربتلا ناطاس ىلع ريم + سالاوه طلخا اده دعاوق 0 نم لوأ اف( قيلعتسني)

 نبدلا دامع ذات سآلاك هنيسحم ىف داز نم هدعب ىنأ مث ه 15 ةئس ىفوتملا
 ىلع ريم ذات_سالاو ىدبشملا ىلع ناطلس ذاتسالاو ىمجعلاب فورعملا ىزاريشلا



 تكتل |١ى ا

 ذات_سالاو © ركذي قرف نيريخألا نيذاتسالا ىلدعاق نيب نكي لو ١ ىورطأ

 هاش ميركلا ديع ذاتسالاو ىسينأ محرلا ديع ذاتسألاو ىزراوخلا نمرلادبع

 نيذاتسالا ن عاف عنو ىزراوخلا ذاتسالا ةدعاق نيب نيك قزف كانه ناك دقو.

 . ناطاطخو طخ باتك بحاص كلذ ركذ ام نيريخالا

 ىد>تانيسحتلا نم طخلا اذه ىلع نواخدي كرتلاو سرفلا اوطاطخ لازام م

 ٠ نسملاو لاجا ةياغ ف نالا وه 3 حسبصأ

 هدعاو5 عسصو نعم كرآو 4-صوعخت دعاوق هلو ه:ةسكش طخ ©« ىلاثلاو 2

 نم ازغلو امسلط دعي ةقيقحلا ىف عونلا اذهو هدعاوق لكك اف ىلاقلاط ديجملا دبع

 ف رعت هل برعلا دال ف سدلو سصخعش 0 هف رعب ال تثتدح ةدقعملا زاغلالا

 هسرامو هماعت نم الا هفرعي الف مجعلاو سرفلا دالب ىف امأ هتءارق الو هتباتك

 نيبوقيلغتسن طخ نيب اطياخ ناكام وهو زيمآ هتسكش ظخ « ثلاثلاو د

 لاح لك ىلعو ىتاثلا عونلا نم فخأ هنأ الإ مساظلاكاضيأ وهو هتسكشو طخ

 لع كم سلا ن اللا امدح نم روشاو س رفلا دأب ُْف الإ ناموذلا ناده فرعءبال

 مجعلاو سرفلا ىطاطخ ناف مومعلا ىلعو لباكب ناتسن اعف طاطملا ىيسحلا دواد

 . ىورام لع ايلا عاونأ نم اعون نليعردم ف رعد ناك هناف ىدنوارلا له

 ًاضي أهيفىلوطلاديلا هل ىعافرلا زيزعلادبع د#ت خيشلا موحرملا ذاتسالا نأ 6

 ىسرافلا طا نم ناتروص نائاهو « ةغوينب دهشل ةعوبطم سيرارك هلو

 ( 737 لكش )و ( ١١ لكش ):



 ْء



 هه | اب ل

 عييوللا
 عضو دقو خسنلاو ثاثلا نيب قا اني وهون عيقوتلا زا ةزاحالا طقم (9)

 .ىمايرلا طخلا ةأممو لياحلا اهلا نم هدْلو هزاف ىرحشلا فدسوب هدعاو5 ساسأ

 لهدا اهظوف قوما: قمز قاةللذو:ةاهينالا ةيئاطلسلا تتكشلا ىرغال ناو
 عضو نم لوأف « خسنلاو ثاثلا دعاوق ةقيقحلا ىف ىه ىلا هدعاوق ىف تانيسحتلا

 هه 1 3 قوتملا ىزيرتلا ناطاس ىلع ريم نائفلا ذاتسالا ةديدحلا هدءعاو5

 نر اهدا رذ هنرى طخلا اذه ةفازتخا تيس ىذه لات ثا عاق نإ نانو
 نهذلا ىف خس ريز هدؤ نيردلاةرثكل الإ تتاكدلا جاتحالوةب وعصلا نع ءىش ةماعلا َْق

 :(378 لكش )ةزاجالا طخ ةروص هذهو خسنلاو ثلثلا نيب طلخلاو جزملا ةيفيك

 ٠ ثررك هر آ آ - 0 ل و رة مص ||

 | فولت تكتم وللا مقرين كرولا مناك |
 ضرك انيك وراه: فهمنا اي |
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 تناك ةينامعلا ةلودلا نا نيقيلا يحاص ركذ - تقايس طخ (لوالا)



 تناكو6فاقوالاو ةيرامتلا تاءاربلاو ةيناقالا رئافدلا ىف نرقلا اذه ليق هلمعتست

 الوادتم ناك كلذكو « نيرومأملل ةيلاملا ةراظن اهيطعت ىلا روصلا هب بتكن'
 ه٠ ةيدنطلا ماقرالا ريغ ةماخ ماقرأ طحلا اذطو « بيرقدهعارص«تامانزورلا ىف:
 د هل اعلا لشافلا اد ديس ظنا نع ند نك دلو ةؤؤده طخلا اذه نأ او
 ةاسناف طخلا اذه نم ءىذ ىلع ريع © رسوصم تاملم ةلالح ناوبدب ىلوع ىدنفا لع

©. 

 ىلاهم ل دف هنومضمو 0 زطاار هيأ كرزم 0 هةنم اهانلمقتؤ ةبده انمأا

 ذنم طخلا اذه ضرةنا دقو اهيلع ترثءع تقايس طخ ةيوتكم ةروص هذهو

 ) ٠١ لكش ( اقر ف الوعد سم ثاكو هريس |اة»



 ب إ وهب اس

 إلا ورع
 رصم كلم ةلالج ةيغر وه هعارتخا لعشععابلاو - حباتلا طخ ( ىلاتلاو )

 ففور>الةروصر كتبت نأ بغر هناف ىلاعت هللا هر لوالا داؤف دمحا كلملا قباسلا

 هيدؤتامىدؤ:وفورعملا اهاكش ريغيال ثيحبةمقرلاو خسنلا ىطخ ىف ةيبرعلا ةيئاجحلا

 مالكلا لئاوأ ىلإ ءىراقلا تافلإ هيجوتل ةيبنجالا تاغللا ىف ةريبكلا فورحلا

 ىلإ ءىداقلا د_ثرت مقرتلل تامالع مضوت كلذكو اهريغنم مال_ءآلا زمعو

 هيلا ىرثأم مهف ىلا هيدهتو ةيونعملا تاراشالاو زومرلا نم مالكلا نمضيام

 لمصفت قادس م صيصنتلاو فذحلاو ماهفتسالا تامالك تايلكلاو لجلا ضعل

 ةءاعلا دئاوفلا ىف كلذ

 مدقت 211١417 ةنس كلذو ر ووجا ىلع ةيكساملا ةيغرلا هذه تعبذأ أملف

 ايف رظنال ةنْطل تنوكتف ةصتخملا ةهجلا ىلا ممتاحارتقاو مهتاعارتخاب نوريثكك سانا

 طاطخلا وه جاتلا فورح ىعرتخل ىلوالا ةزئاجلاب زئافلا ناكف تاحرتقملا نم مدق

 فانءت_سالا ةكحمو ةيلهالا ردم ةمكحم ىدل رييخاا ظوف ىدنفا دم ريبشلا

 فورح لاتسا ممعت ىف ةيرصملا فراعملا ةرازو تلمح ه 1849 ةنس ىف م ايلعلا

 جاتلا فورح لاعتسا مضاو» ىلاعت هللا ءاش نإ ينأيسو مقرتلا تامالعو جاتلا
 جاتلا بحاص ةركف اهنال جاتلا فور فورحلا تبمسو اضيا ةماعلا دئاوفلا ىف

 هتروص هذهو ةعقرأا ىف هنم لجأ خمنلا ىف جاتلا طخ نأ قحلاو رصم كلم وهو

 (؟؟لكش ) ةعقرلاو ( 73١ لش ) خسنلا ىطخم



 ل |.

 حان خ هني لآ ورش نأتي 5:5 ةعان
 ارخإ هللا درب ب139 شامل ساَاَعَي 1 لاما َهَمَع 2

 2 انف َكياَعِلْرَعَف كيم لاهَررُهَدب بدوا 1 هددت
 يل اي ا

 د[ امته طال زؤر :ككح ديم يك كيم
 ( م١ لكش )

 اوفس اًواسا اذا اورسبسسا اونسمأ اذار يذل اس ئدمماررللا آسر هيلع ذن اوصل ا

 اىراني مسزماي رهط, مولع رن و يس راولا امدمماو ى رمي د عبس مسملل' لاق
 8 ."," م4 0 0 اهل "0 م" .

 يم ىل مغ امل م ماعأ تما امرت ىرما ل فاسو ىلررمد سطل ص اصاللا ل نو

' 000 : 
 ترس امر تر ا امو تمدد ام فرت امال ا ىرذع كإ ْذ لكذ ىدصر ل كلو ىرمت

 رج ٠ م ه(/ * ية . ىإ 0 .٠

 ثا رك رف هلي ١ رم رت رق رضوا ناو مرا نأ ندع أمرت ا

 ( م" لكش )

 اوناكو برعلا دالب ىف طخ مد-قا وهو - ىفوكلا طملا ( ثلاثلا)

 ذاتسالا لضافلا ةريض> هيف عضو دقو « عاونا ةلج وهو امظع ءانتعا ه نونتعإل

 ناآلا قوكلا طخخا سرامدلمه»و انا ةس رعلا راثآلا ش4 ىلا فىشسوب ةغبانلا

 لاق ىلأ م أمم طوق ةممق ةريعص ةلاسر رسم هد رعلا طوطخحلا نيسحم ةسردع

 ىعسي طخ مط ناك نملا برع نأ ( فوكلا طخلا لصأ ىأ) كلذ ىف نوخرؤأ



 دبج 11 كج

 امو ةرب زها لاعش ىف نيينطافلا برعلل ناكو ريمح لئامق ىلإ ةمسأ «ى ريا دنسألا»

 مث « كانه نينك اسلا طاينألا ىلا ةمسن «ىطينلا 7 ىمسي طخ وادع ل وابج لو

 وهو ىراينالا وأ « ىريسملا » ىمس اطخ ىظينلا نم رابالاو ةريملا لهأ قتشا:

 قوكلا طحلا غل غلبد ( لاق مث ) اهنم ه١ <« ل طخملا » كلذ دعب ىعم ىذلا“

 اواخدأو 5 و هوس 00 ةمهننفتو هب  ممانتعال ةعيقر ةلزنم ىمامعلارصعلا ىف:

 قفبتاكلا عم ىشمتي هن ا هصاوخ نمو © فراخزلا نوف لك ف اريثت هيلع

 مالقا كلذ دعب تعرتذا 3 اهممدعاة ىلع هذو رح ءاقر عم لكشو ةفرخزو ةسدنه لك

 نمحبصأف هلامعتسا لق نينسلا ىلاوتبو ارخأتم ىفوكلا طخلا تاعج ىرخا:

 هه ! ةئس ةءامعإرا نم اون ىسونتف اهاح بعصا ىتلا ةدقعملا زاغلالا“

 وه روك ذملا دما فسود ريبكا ذاتسالا نا هب فارتعالا ب او اذه

 احدرىموت ْنأ دعب ةيناأث ةرم هررواذ ددحو ردع نالا قوكلا طخلا رثن ىذلا“

 قبس دقو « هرظناف قوكسلا طخال هتساردألةيفيك) هتجرتأأ و قأيسو نمزلا نع

 . تئشنا هعجارف ىريجلا طخلا' ىلع مالكلاف
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 بس |!ىه ا

 قوكلا طاخاب ىلاثلا نرقتاا ف تك فدعصم ن< ةفيدك كاهو

 (مرلكش) ل يكشنتلا روهظ اديه دينت

 ع

 أديم ناديفت ليلا فوكلا طخلا نم نايرخأ ناةفيك كيلإو

 مهى مم الكش كلذو ليكشتلا روبظ





 باتتك ىف لاق فوكلا طحلا نم عرفت وهو ىبرغلا طغخا ( عبارلا و)
 ةيبرعلا طوطخلا عاونأ ثأ نم وه ىبرغملا طخلا : هصخلم ام ىبرعلا طخلا راشتنأل
 ةيلامثلا ايقيرفا ءاحلا عيمح ىف نآلا رشنف . ًاراغتنا اه زك 1و اهيعاسق اوي
 ىف ايئامسا ىف المعتسم ناك دقو ( ةيبرْغلاو ىطسولا اماهبح ضعلو رصم ريغ (ْ

 مالكلا ىف ىتأيس 6 ثيدحلا رصعلا لئاوأ ىتح كلذك لزب لو ىطسولا نورقلا
 اعدق ىبرعلا طخلا راشتنا ىلع:

 عجرب ال هنم دحو ام مدقاو مدقلا ىفوكلا طا نم قةشم ىلرغملا طخلاو

 (ىتاوريقلا) طمخلا اذهىمسيناكدقو ( م 41+ ةنسىّأ)ةرجولال ةئاماث ةنس لبقام ىلا
 ره ٠5١٠ ةئس ةسس وما ىالسالا حفلا دعل برغم ا ةمصاع ناوريقلا ىلإ ةمسلا

 بزغملا لصفتا امدنع ىربك ةيسايسةيمحأ ةئيدملا هذه تيستكا دقف ( م6 )
 ىماعلا برغملا زكسعو « ةيبلغألا ةلودلا ةمصاع تراصو « ةيسايعلا ةفالخلا نع.
 اهم فرعو امظع انيسحم ىبرغملا طخخلا اهب نسحتف ىربكلا امتءماج ءاشنالا

 دب دج> طخ هيف ريظ سلدنالا ىلإ ناوريقلا نم برغملا ةمصاع تلقتنا الو

 ىذلا ناو ريقلا ط> سكعب لكشلا ردتسموهو « ىطرقلا أ ىسلدي الا طخلاب ا

 (:٠ليكش) ( 0 ننلدنا طخ ةروص) . ادبأ المطتسم ناك

 1 (. ش)
 نادوسلا ءاحيا م ْق ضقللا كيد دج طخ ادو ىبرغملا طا ند دلوت دقو

 تم هلاف فلس اك برغملا لهأ دب ىلع عامتسالا كلت ىف ءالسالا راشتنال كللذوع

 )١( ىبرعلا طخلا راشتنا نم اهانذخا .



 كلا 11-7

 .ىف دجوي نأ نم مالسالا نكست ( داليمال شع ثلاثلاو ) ةرجبلل عباسلا نرقلا
 :ةسسوملا <« وكيع » ةئيدم اهزكرص عون ةمبم تاموكح ةدع ةيقيب رفا لعستا وأ

 .عبارلا زكرملا ىه ةنيدملا هذه ترابمؤ ( / )١١1١ - 1١1١54 ه١ ةنس

 فتررقلا ىت> هذه اهتيمهأ تظفح دقو اهب ةميظع ةسردم ءاشنأل برغملل
 .ىتكيملا طلاب ) ىمعس طملا نم ديد ح عون كانه اقذف لقالا ىلع ةرحبلل رشاعلا

 "اذه نم جذاك دجوو هظاغو هربكب هريغ :رع زاتع وهو (ىتادوسلا وأ

 .قىبرغملا طخلا ىلع ثحب ) ىمسملا ساد وه باتك فاضيأ ساف طخ نمو طخلا
 .ىمسملا هتسرب باتك ىف اضيأء 5 م ١ لكش * ةحول« ةيقرشلا ةديدجلا تاقوفتلا

 . اهيلب امو ١58 ص ةيبرعلا ةغللا سورد

 : ىهو ىبرذملا طمخلا نم ةفلتم عاونأ ةعبرأ ايقيرفأ ىف نآلا دجويو
 .ةقيرطلا عيتي هنأ ريغ قرشملا طحلا اريثك هباشي ىذلا ىسنوتلا طخلا (1)

 .اهرث ذ م دقو فاقللاو ءافلا طيقنت ىف ةيندملا

 املاف ةءارقلا بعصو اياوز وذ داح مومعلا ىلع وهو ىراازجلا طحلا (ب)

 . هترادتساب هريغ نع احرص زاتع ىذلا - ىسافلا طخلا ( حج )

 لياوز وذ ايلافو ليةثو ظيلف مومعلا ىل.ع وهو '” ىنادوسلا طخلا ( 5 )

 .نم ىاثلا فصنلا ىف امظع اراشتنا طخلا اذه سثتنا دقو ردتسم وهام كلا

 . ايقيرفا طسو ىف ةيمترلا بوعشلا نيب مالسالا راشتناب رشع ىلاثلا نرقلا

 .تراص ثيح طيحلا ىلإ ةيبرغلا ةهملا ىف لصوف « ٌثركذ ىنألا ةيموحلا ًاصوصخو

 ,ىتح ىاواو ةئيدم ىلا ةيقرشلا ةبجلا نمو مالسالل اديدج ازكىم سوغال ةنيدم

 . رصم نم ىلآلا ىخسنلا طخلاب ىتتلا ثيح
 .ماقرالا نمالدب ةيجئرفالا ماقرالا نآلا نويشكارملاو نويرازجلا مدختسيو

 -حوتفلا ببسب نييلاغت ربلاب مهطالتخا رثا ىلع كلذو ب رعلا اهلمعتس ىلا ةيدنطا

 اومدختسا ىم ملعي الو كلذ لبق ةيبرعلا ماقرالا نوم دختسا وناك دقو

 ١ نورق ةدع ىف اهومدختسا مهنكلو ةيجيرفالا ماقرألا

 ,نادوسلا نم ءزج ىه روركتلا دالبو , زاجحلاب اندنع فورعملا قوركتلا طخلا هنمو )01(
 قرش لاغنسلاو ابونج شك ارم دالب لباقي ىلرغلا



 ( 48و ؟؟و )4١ لاكشأ ىبرغم طخ نم ةفلتخم روص كاهو

 ْ اد 0 ا و
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 | «ازاةلارخت شاق خم اميال |

 | اوعصجاولواًبابذ اوفلعيؤل مدل رد ةعنرشر ظ
 ا ل مزغتمص 00 نعش ايزل ا ]وهل

 | !اوررف ام كل هتنا وقل اهنا فعصخ هع ا

 نيالا ا ظ

 | ارجع بتكنلقلا عبو + ْ

 و ى3 مام كل يلا :
 ظ

 ( غ5 لكش )
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 ظ 35 ١ مدجيزلا رامورلا هللا دب 1

 ١ 3 ادجدلا لاول هللا ظ رماح ةمحصا :ةيضؤلءلح أ

 رمل و لمو تكول سطجاما و هندوهنس ةخاعل |
 0 و و مطحوف أد

 علما ١ ١ ظ 0 -
 ظ . 6

 1 هللاجرتل "كوخ تقاوم | ' ماعأا نو - د1 ] را ودوام عت

 ع ا
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 هلأ يل #آذ م

 هنع فلت هنأ الا ىناويدلا طولا سفن وه < ىتاحمرا طحلا (أسماخلاو ) 7

 اهلخادتنافهتامالو هتافلأ !|صوصخ ةقسانتمةيسانتم ع اًضوأأب اهضعإ فهفو رحلخادتب

 فو ( ىتاميرلاب ) اعدق طحلا اذه ىعم كلذلو 07 ناحمرلا داوعأ همشإ ضعل ىف

 موحرملا ريهشلا طاطخلا ىلإ ةدسن ( ىنالزغلا ط-خلا ) هيلع قلطا رصعلا اذه

 ىلع هماعت دقو هيف ماس قوذ هلو امظع اناقتا هنقتي ناك هناف نالزغ كب ىنطصم

 ديمي ناك اذهو قيسالا ىرصملا ىكلملا ناوبدلا سيئر اشاب ىركش دو موحرملا

 هيفاننفتم هل انقتم هئتاك نأك اذإ رظاملا باذ> ليمح طخوهو ةمات ةداحا هتباتك

 عضوي الو ىناحيرلا طخلا عاضوأ ةفرعم هيلع لبس ىتاويدلا طحلا فرع نم لكو

 (؟:؟غ) لكش هتروص هذهو لكشلا نم ءىش طخلا ادهىلع

 ( 4غ لكش )

 هر 7
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 ىهو دحاو اننامز فرع ىف اهانعم ناتلك اه - ىرغطلا وأ ةرطلا سداسلاو

 ةيرطع ةحنار وذ فورعمت اين ناحيرلا )١(



 مج د

 .ماعلا ىدل ةفورعم ىهو - صوصخم لكش ىلع ثاثلا طل ةريغص ةليج هب امك

 .صاوالا ىف_ىةكت ةثدحتسم ( ةيكلم ةراش ) ةيناطلس ةمالع اباصأو - صاخلاو

 مما وأ كلملاوأ ناطلسلامسااهيفرك ذب اهريغ وأ ةيمالسالا دوقنلا ىلع وأ ةيناطلسلا
 انه أيس امي ىرغطلاو ةرطلا نيب قرفف قباسلا نمزلا فرع ىف امأ . هيقلو هيبأ

 بتكلا ضعل تارامع كلل قوسأ 1 ريغ امعرتمو اهعضاو مسا ىلع فش و

 فتراونع ىف ءاطلا باب ىف ىتاتسلل فراعملا ةرباد ىف لاق دقف اهنع تماكت ىلا

 : هصل ام ( عباط (

 نوعدي مهماتخأل اظافح رتتلاو مجعلاو كرنلا نم ةالولاو نيطالساا ذئاو

 نيطالسلا ضيعتسادقو ”دنعةعمتم لازتالةداع ىهو ماتخالا ظافح ىأ (ةيراد رهم)

 ليقةصوصخ نواود اطو "'ريشانملاو تاءاربلا ىلعةيناطلسلا:ارغطلا مسرب منا نع

 هتدهاعم لوألا دارم ناطلسلا ةينامعلا ةلودلا ىف ةرضاحلا ةئيطا ىلع ابعضاو نإ

 ىلع اهعبطو بتكت وأ مسرت لب ًاعبط عبطت ال بلاغلا ىف ءارغطلا نأ ىلع رجلا عم
 عاش رشع يناثلا نرقنا دعلو جم رفألا دنع ك ولما ممر ماقم م وي تاكوكصملا

 نيرداق سانلا رثكا حبصأ نأ ىلإ اعئاش لظو ابوروأ لك ىف ( مثلا )روملا لاعتسا

 ها مهيديأب مهامنا طخ ىلع

 بتكت ىتلاةمالعلا ريعقلاب ( ىرغطلا )رط ةدامىف دراوملا برقأ ىف ( لاقو )
 اهلمعتسا ةيرتت ةلك ناطلسلا ماقم موقت ةيناطلسلا صاوألا ةرط ىف ظيلغلا ملقلاب

 نا لاقو 2١ روهشم ريزوو اهعناص ىتارغطلا « تايرغط - ج سرفلاو مورلا

 ةيمالب ةرووشملاةديصقلا حاصىلارغطلاب فورعملا ىلعن:نيسحلا ةبجرت ىف ناكلخ

 ةئيدمب ةرازولا ىلو هنإ لاقو لبرأ رات ىف فوتسملا نب تاكربلا وبأ هركذ مجعلا

 نوكسو ةلمهملا ءاطلا مذب ( ىتارغطلاو )ةئامسمحو ةرشع سمح لبق ةدم "7 لبرأ

 هىرغطلابتكي نمىلإ ةبسنلا هذه . ةروصقم فلأ اهدعب ءارلا حتفو ةمجعملانيغلا

 راشنم م ريشانملا نال 6 توا ناكل روشنم عمج تاروقنملاو لاق ول )00(

 نآآلا قارملا ةموك_1 ةءبان ىهو ناتسدركب ةريهش ةنيدم لبرا (؟)



 ل ]1[

 .توعن امومضم ظيلغلا ملقلاب ةلمسبلا قوف بتكلا ىلعأ ىف بتكت ىتلا ةرطلا ىهو

 .ةرطلا ةروص هدهو هلو 2 ١ 5 ةممجا ةأ]طف) ىو ةدع باتكلا رمدص ىذلا كللملا

 1٠0( لكش ) اننامز ىف ةفورعملا

 .ضوصضخم ىنعم امهم لك لف نيقباسلا باتكلا فرغ ىف ىرغطلاو ةرطلا امأ

 ىلع هباقلأو هيبأ مماو ناطلسلا مسا ةباتك ىه (ىرغطلاف ) ىشعالا حبص ىف اك

 بتاكلا بتك اذاف . ناوددلاب اهليصخحم و اهلمع) درفم لحجر احلو . صوصخم لكش

 .بتك اهقملأ اذإ مث « هب امف اهقصلأو ةدحاو تاوارغطلا كلت نم ذخأ ًاروشنم
 ( هناطاس هللا دلخ ) ةللا هذه طسولا ىف اهلصو ةيقب ىف اهلفسأب

 ىهو ةلمسلا نيبو روشنملا لعأ ىف ةيتتكملا ةرطلا نيب ىرغظلا هذه عضوتو

  نينايعش ناطلسلا وه ٌمثرخآو ةيفرشألا ةلودلا رخآ ىلإ ريشانملا ىف ةلمعتسم تناك
 . اطامعتسا ضفرو كلذ دعب تكرأ م ظ 5 رقت 481/* ةنس ىفوتملا نيسح

 كلذو اهللق وأ ( ماللاوأ فلالاك ) اهتابصتنم ةرثك رايتعاب امتاييكرت فلتخو
 .تايصتنملا لوط ىف لالا فلت# أ « هتلق وأ ناطلسلا ءابآ رك ذ ةرثك بسح
 .ناطلسلا مسا بتكي لوالاف . نيعو: ىلع امومتكيو قرولا عطق رابتعاب اهرصكو

 . دحاو طسو ىف هباةلاو



 ( عا لكش )
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 ل 1[ه

 .ندلاوايندلا رصأن فرشالا ناطلسلا باقتلأب اًضِنَأ روشنم ىرغط ةروص وهو
 .دقو . نووالق رو_مصنملا كالملا نب رصانلا كلملا ناطلسلا نب دحمالا كاملا نبا

 : قذعالا حمص نم نيتروصلا نيتاه انلقن

 ىلعال نكل ةينامعلا ةيلعلا ةلودلا روهظ دنع ىرغطلا لامعتسا ددجم مث

 ايش اتكلو ولكم لجو ةرودص نمحأ ىقتو. غويلا اروع لع لب قرانا العش

 . ةصوصخم ةدعاق

 :ةيتاطلملا كااططلا ةدضان ف اقام تك كتاكااع يبق( ة كلا هاو
 ماو هبقلو قاطلملا مسا اهيف ركذي ديلاقتلاو دوهعلا نم ةيكسلملا مسارملاو

 فوقك ملا لعا قف: فو :توتكسملا :نوعضت .نم ليلقاءئقو ةسيلا لسرملا

 ىف ىتلا ىرغطلا اهدي بتكت مث ةبراقتم روطس ىف تاباطحلا ملف نم قدأ ملقب

 كرت, اعيمطو ٠ دوبعقملاو ةيطخلا ىف ع رشا م ةلمسدلا اهدعل 9 (؟5ا/) لكش

 نيب كلذكو ةبطخلا نيبو اهنيبو ىرغطلاو ةرطلا نيب بتاكلا قوذ يسحب ضايد

 هنا ام + ةرتقاته. ناطلعلا نم ةردامرضاوآلا تناك نا اذه .ىوتكملا نط

 نوهضم نم ءىشو هيلا لسرملا مما ةرطلاىف بتكيف ةلودلا لاجر نم ةرداص تناك

 . ةروصلا هذه ىف امهنيب ىرغطلا عضوتالو « ةلمسبلا اهدعب بتكي مث « باتكلا

 .ىف بتكن لب اذه اننامز ىف لمعتست الف ةفصلا هذهم ةرطلا ةباتك تكرت مش

 مث هبقلو كلملا مما مت الوأ ةلمسبلا ةيكسلملا ميسارملاو ةيناطلسلا تاماعنالا

 انلق 6 دحاو ىنعع ىرغطلا وا ةرطلا انفرع ىف تراصو « دوصقملا ىف عورشلا

 كل درو: انهو (ة:5) لكش رظنأ مدقتملا صوصخم ا لكشلا ىلع نك ااه ىهو

 : ىهو ىقعألا حبص نم ةلوقنم اقتباس لمعتست تناك ىتلا ةرطلا نم نيتدوص

 . هحبص جليتم . هرثت ىلع . هركذ عميفر . هردق ليلج فيرش دبع اذه »

 هللادلخ سربيب نيدلاو ايندلا نكر رهاظلا كلملا مظعألا ناطلسلا نم . هر ىوض

 ناطلملا ىلاعلا ماقملا هدلول ةفيرشلا ةنطلسلاب«هناوعأو هشويج رصنو هناطلس ىلاعت

 هنوجر امةيعرال هيف هللا ققحو « لامالا ةياف هيف ىلاعت هللا هغلب ىديعسلا ىكسلملا



 جا 9 هج

 . دوصقملاف عرشبو ةلمسبلا بةكت م ها « هيف ح رشام ىلع ؛لاضفألاديزم نم

 ىفاقلل هب بتك ى قدا عماجلا ريدصتت ةرطأاأ نم ى ا 0 ر وص هذهو

 : ىضهو ماشلاب رسسلا بتاك بيطلا ىلا نب نيدلا رصان

 ىرهعلا بيطلا ىلأ نب دغ ىرصانلا فيرشلا رقملا رقتسي نأب ميرك عيقوت »
 ةسورحملا ةيماشلا ةفيرشلا ةكلملاب فيرشا ناودلا ءاشأا بحاص ىعفاشلا يناهعلا

 ىلاعت هللا ركذب رومعملا ىومآلا عماجلاب سيردتلا ةفيظو ىف هنأش ىلاعت هللا مظع
 ىلإ هتافو 4 ؛« ىعفاشلا ىرفكلا نمرلا دبع نبدلا ردص ىذاقلا نع اض وع

 ممرام بسح روردملا فقولا ناوند هب دهشي ىذلا مولءلا نم هل اع ىلاعت هللا ةمحر

 . دوصقملا قعرشاو ةلمسدلا تدك 2 ه أ « هيف حرش امىلع هَ

 . رك ذاع ىنتكن ىتش رومأ ىف ررطلا نم عاونأ ةلجج ىشعألا بص ىف ءاج دهتاو

 ر دا ا

 نيينيصلا دنع ىمسملا اعدقالمعتسمناك ىذلا ماقلا وه لازتخالا ملق ) عباسلاو)

 ؛ ةينوريتلا فورملاب نامورلا دنعو « ءايماساا يلقب نيينانويلا دنعو عوجلا ملقا

 . اهراصتخا ىأ ةباتتكلا لازتخال لازتخالاب ىعمو فارغونيتيسلارفالا دنعو

 5 فورح عضوب ْن وكب و هعا_م# درحمع ءامطخلا مالك نيودت هيف ضرعلاو

 ىفذالا لمعتسم وهو ةمكى ص وأ ةدرفم تالك نع اهءانغا ىلع حاطصب تامالع

 لوأو « تقولا عابض مدعو ؛ ةباتكلا ةعرس ملقلا اذه ةدئافو . ايرمأو ابوروأ
 نم لوأف . ابوروأ مث نامورلاو نانويلا م « نيصلا لهأ ةباتكلا لزتخا نم

 فرو تاحالطصا عضو هناف فوسايفلا ( نوفوئمز ) ةينانويلا ةباتكلا لزتخا

 نورسيس ناكو ةماعلا لفاحملا ىف ءايطخلا لاوقأ تكي نأ كلذ دعب هنكمأو اهيلع



 د امن

 ماققم موقت افورحو تاراشا مباع نب رهام ةسك ساجلا ةعاق ىف عذوب ىلاهورلا:

 فورالا هذه هيلا تبسأ كلذلو مهعرب وهو ( قورتت راها وه يرتمو# تاكا
 . ةياوريتلا فورحلا تيهسف

 نم انءاح تسرهفلا هباتك ىف ميدنلا نباب فورعملا قح_سا نب دع ( لاق )

 لاق ام هيلع اني رخل ءايماسلاب بتكي هنأ معز ببطتم لجر ؟ 54 ةنس ىف كباعب

 هنم اندعتساف ةدحاو ةلك بتك مث اهيلا ىخصأ تاك رشع انماكت اذإ هانبصأف
 نم لجر ىندصق ىزارلا ايرك ز نب دم لاق انظافلأب انيلع هداعأف . هب انملكت ام

 فارصنالا دارأ اماف اطخو امالكة يب رعلا اهيف ملعت ةنس وحن يترضحب ماقأف نيصلأ
 نعك لغلق نأ بحَأف ج ورخلا ىلع تمزع ىلا رهشلا كللذ لبق ىل لاق هدلب ىلا

 نامز ىني الف تقولا كيلع قاض دقتل هل تاقف اهبتك آل رشع ةتسلا ( سوذيلاح )

 ىلمتف ىاقم ةدم كسفن ىل بت نأ كلأسأ ىفلا لاقف اهنء ليلق خسنل كماقم

 ىذيمالت ضعب ىلا تمدقتف « ةباتكلاب كقيسأ ىنذ كنكعام عرساب ىلع

 قدصل ملف انقمس ناك اننكع ام عا 0 هيلع ىلع اذكف كلذ ىلع ائمم عامجالاب

 ةباتك انل نا لاقف كلذ نع هتلأسف هبتك ام عيمجب ضرام هناف ةضراعملا تقوالا

 ةدملا ىف ريثكلا ءىشلا بتكن نأ اندرأ اذا هتيأر ىذلا وهو عومجملاب فرعت

 . ه1 . فراعتملا ملقلا ىلا هانلقن انئش نا م طحلا اذه انبتك ةريسيلا

 الا هب رفظن م 7 وتكم ارت ناك هنأ هيدسو ءامدقلا نم نفلا اذه دف 3

 « ابيرقت نورق ةثالث ذنم دوجولا ىلا ربظ مث هضارقناب ضرقنا كلذلو ليلقلا

 اهعداتو ةالعاو ةقوراط آلا عط سلو ةءاألا ههارقا دمت هلوغتسا قفءلوأوت

 نآلا حبصأ دقو ىش قرط نييسأرفللو قرط ثالث نييلكيص اللو نامت قح_سا
 ىلا نوملا نم ةئهمو « سرادملا ىف ملعت ىلا نونفلا نم انف يع او انوووا ف:

 ا ١)

 )١( انرصع يف كلذب ممسن لو .



 بسس ١ 4# دج

 روبظ ذوعقوتي رصم ىف سانلا ذخأ دقو فورعم ريغف ةيبرعلا دالملا ىف امأ

 .ىلاتسبلل فراعملا ةرئاد باتك ىفو '''  ةيبرعلا ةغللا ىف لازتخالل حالطصا

 نيسلا فرح ىف عساتلا ء زملا ىف روك ذم ىتاتسلا ىدنفا ناملس هعضو حالطصا

 فيصان كب ىنفط بدالا دات نم ه١ هتباتك مدعو هتبوعصل دحأأ هلمعتسلا 0 و

 انععس دقو اهسفنب ةلقتسملا طوطحلاا رك ذ نم انيهثثا انهو . فرصتو راصتخا

 نمستسملا مادا رق( كذآ قووجز سلة انور عرتخا ثدحأ نأ نآلا

 اهعرتخم ةرئاد نع جرا لو رشنت ل تناك ناو ادارطتسا اهنع ماكنت نأ

 اهعرتذا هلصفنم ةيبرع فورح ىه ائإو لمعتسم ديدح طخ فورالا هذه

 او راتب مطقملا ةديرج ىف اهنع تك هسفن ىلإ اهبسنو ه 165 ةنس رصع لجر

 اهساردو اهحارخا ىف نيم_س عسل وحن ىمغَق دق هنأ ل وق م ١9175 ةنس لب أ

 تقرلاو لانملا .نينرتك ايدل نفوتل اتلئيحسما ول ةييرعلا ةمآالا نأ ةقتفلا وهو

 ةريفك نان هديه هنوورل نك ذو ةيلاحلا رسما فورا نم لقفأ اين
 . همحز ىلع

 ءاحلا فرح ىف تاعورطملا مدعم تاك ىف عوض وملا اذه همشن ام انأ ر دقلو

 ةرامع وهو ديدجلا طخلا هامس اباتك فلأ ىماليملا كب ىت> ليعاعسا نإ لاق هنأف
 [ضيأ هشماهب ءاجو « ةلصفنم فورحب هتباتك ىأ ىلرعلا طحخلا ىف حالصإ نع

 دقو ةباتكلاىف ال ةيبرعلا بتكلا عيطفؤوه بواطملا حالصالا اذه نإ : هصنام

 ًارفاو اعليم قفتاو ةليوط ةدم ندنل ىف ناريإ ريفس ناخ موكلم سنربلا لغتشا

 بتكلا ضعب عبط م 188 ةنس ىفو ضعإ نع اهضعب ةلصفنم فورح تر

 هب متيم نم الوعوناا اذه ْن“ ءىذ روبظ بقرتي نه نآلا رص دحوب ال )00(
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 ةيسرافلاب ناتساكو ةيبرعلاب ىلع لاوقأ اهنم «قسنلا اذه ىلع ةيسرافلاو ةيبرعلا

 سولروةكدلا كلذ ىلربخا ءانعلاودجلا فلك _ءرمهلذب امهم هتقيرط رشنت 1 امنا

 ه١ ىجنوباص
 عرتخم هيلا ىرام سفن وه روك ذملا ناخ موك-!م سنربلا لمع نأ دهم تناف

 ةفداصم ضحم كلذ ناك اعرو اهيففرصتو ةقيرطلا هنع ْذِخَأ اعرف بيدأ فورح
 عيشلو ةّقيرطلا هله رشتنت نأ دعيلا لك دعيتسأ انناو عارتخالا ىف قفاوتو

 نا ةذاؤب ةييرغلا هقورللاب سرحت ىف قرضا ةنآل ايهام لواغ ئه امامنا

 ' ةييعإ ملعا ىلاعل هللاو ناصقن

 انه ةيلكلاب فورعملا ريغلا عونلا اذه رك ذ ىف قحلا انل سيل عقاولا ىفو

 ةفورعم دعاوق اط ىتلا ةيطحخلا تانسحلا نم ءىش تح لخدبال ثيح

 هب للعلا ةطاحالو اذه انباتككب قلعت هيش نم هل امل ًادارطتسا هب انيتأ اماو
 ةإا ىف هنم ةدافتسالاو

 6 رو 0111
 -و 7

 هم

 طوطخلا عج ءامسا رثذن انهو اليصفت طوطخلا ضعءل ىلع انملكت نأ قيس

 ماسقأ ةثالئاهانلعج دقو ةيعرف وأ ةيساس أت ناك ءاوس ىب:رقتلارصخلا ليبس ىلع ةلمي

 :  ىههو مالسالا لبق تناكى تلا ط وطحلا (لوالا مسقلاف )

 قيطوعدلاو قيطاريطاو ىنيلغوريهلا : ةثالث هعاوناو - ىرصملا طحلا

 يملا لها 6 ىلا للا: 6 :فراحمللا ظلا
 مرا حسو



 د ا

 اًضيا ىطبقلا طخلاو ابوروا طوطخ تدلوت هنمو ميدقلا ىلانويلا
 مدقلا ىريعلا

 وهىذلا قينيفلاط خلا نمتدلوتةعبرألاط وطحلاهذهو ىريججا دئدملا

 ىرصألا طخلا نم عرف ىارالا

 علرم ا ىريعلا

 ىنايرسلا
 ىطننلا

 ئارالا طخلا نمتدلوت ةئسأا طوطخلا هذهو (ىولفلا) ميدقلاىسرافلا

 ةنلتملا هعاوناب ىدنم لا

 ىرهدتلا

  :ىههو مالسالا دعي تعرتخا ىتلا طوطخلا ) ىباثلا مسقلا و)

 راموطلا مة

 5 1 فصنلا مو
 ةيتالاطوطخلا عيمج تدلوت ةعبرالا طوطخلا هذه نف نيئاثلا لق

 ثاثلا مل

 جافرخلا ملق ى ثلثلا ليقث ملق قف ثاثلا فيفخ ملق 6 راموطلا رصتخم مق

 ام وطلا .صتخم .ف ادل وت 5 9
 رادو 2 َن وو 4 رشالا مل-5و

 مرحلا ملَقو

 نيئلثلا لهشت ند تدلوتو حتفملا ملةلاو

 نيئاثلا ند دلوتو حانجلا وأ 6 ةيلحلا دامغ ىعساو -_- تارماؤملا ملذو

 مرا ملق نم دلوتو  دوبعلا ملقو
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 : ريمكلا ر ودملا مقلا 10

 ريغصلا رودملا

 ىمايرلا ماقلاو
 ثاثلا فيفخ ملقو

 . فصنلا حتنام نم تدلوتو

 ثلثلا فيفخ نم دلو:و  عاقرلا ملقو

 سجرنلا ماقو

 ىناحرلا ملقلاو

 ملقلاوءىشاوحلا ملقو «ىشولاملقو ىؤل والا ملقلاو عصرملا ملقلاو «روئنملا ملقلاو

 « ىمناوملاملقلاو لساسملا ملقلاوءصصقلاملقو“قلعملاملقلاو«جمدملا ملقلاو نرتقملا

 ىرصيلاو ىكملاو يبدملالقلاو.ىف وكلاملقلاوهو ىريملا ملقلاو ؛ لازتخالا ملقو

 ىطاولسلاو فصارلاو«لئاملاو عونمملاوديواجتلاو قشملاو قارعلاو يناهغصالاو
 (١ رعشلا ملقو زوماريقلاو ىلحسلاو-

 ثأاثلا مق

 خسنلا ملق و

 عممج ىف ةماك ةدعاق ةروكذملا ةيعرفلا مالقألا هذه ن مو لكلا سيل )1(

 وأ ليدعت عون ةيا_سآلا مالقالا ىف ٌمدحأ لخدأ اذا ا !و اهنيك ارثو اهفورح-
 اصوص# اوما هيلع قلطل هنأف صعب نود فورحلا سصعل ف وأو اًكيش هب عراخلا

 ةدعاق ىهاممدعاف ثأك || ىل>و راموطلا م او كىللذ لاثم ريعتل 0 ةدعاقلا نأ 2

 مق كلذكو  الثم باوبالاو ناردجلا ىلع ةظيلخلا ةباتكملا اهانعمو ثلثلا“
 ىههو ةصوص# ةدعأق ه.ق فلالا ةباتك ل نأ اللا اماع كيل لا ةدعاق هتدعاق رع كلل

 ىكملا ماقلا كلذكو ع اقيقد انكع لامذكلا ةيح نم فلالا تاذ 59 أ

 اذكهو ريسب عاحضنا امهلعش ىفو نيعلا ىلا حب وعت اممافلأ ىف ىلدملا 3 5

 فلم 2 أ لها 2



 ل

 ةعقرلا مقو

 ىمرافلا ملقلاو

 ىناويدلا ملقلاو

 -خسنلاو ثلثلا نيب وهو ةزاجألاب ىمسدو : قيلعتلا ملقلاو

 ينا<رلا ملقلاو

 ةيرجم 1744 ةنس ىف رصم اًيدح عرتخا ام وهو 7 ملقو

 ةددمتملا هعاونأب : فوكلا ملقلاو

 هعاونا عيمج ىمقألا برغملا لهأ الا هلمعتسالو : ىلرغملا ملقلا و

 نرق لنم ضرقنا دق اذهو : تقايس ملقو

 نوكتل ةفاتلا طوطخلا نم دوص ضعل 1١4 و 17* ىفيحص) كل تبثنو

 ( :ةو 58 ) ىلكش هب ىدتهن اسارن كل

 باتكحلا اذه نم 4؟ ةفيدص مجارت كلذكو

 هلوقب اننامز ف طوطخلا عاونأ رك ذ ىلا مهضعب راشا دقو

 نافجأ هتفو دقو لاخلا ثلث هل فيفخلا ردخلاب كفدر قءلعت

 .ناحمر نيغدصلل هيشاوح ىو تلعج دق ضورلا عاقر هيلع دخ

 ناثتف سائال هتحاصق ارطس هب راذعلا راموطإ بايشلا طخ

 ناهرب روثنملا ىعمدم ميقو:ت نمو هاوه نعىربصخسن قققح

 ناسنا هواسي الف نيبجلا كاذ ىلع طخ راعشالا ملق ام نسحاب

 .ناولس كنع اموب لابلاب ص ام هفرحأو ىماشلا ف-صملابتمسقا

 ناودد باقلا ف هَ قوش باسح ىل كدنوف ىحد ىل-ع رايغالو
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 ب )76ه ب

 بيسل ك..ضراف ناحح ر حسا

 ىفقت كيف لوزءلا رمع ثلث

 ر-2 راموطإ ىلئ اق نكت نإ

 ققحم ىل صو تيلف رابغب

 قلعم ىلق را ىلعلا رع_شدف

 ( كلذ ىف باتكلا اذه فله لاقو )

 نمل وهف ريخلا لك هوجرأ هللا
 هتمحر تح نكسا رضلا ىنسم نأ

 ًائحتلم راص م ود © رملا حافرال

 مكن نم مزعلا ا كدنع ناك نا

 اذإ ءامدلاب ًارمأ هللا خسني دق

 طغل نم ءولمملا كناويدل رظناف

 ادغ لاقي ىكالاح بنذلا عقرو

 المتىغولا ناديه ىمرافك زراو

 تعفو ةلز نم اطناق نكنالو

 لةوهنمريخلاجراوهللا نم فحو

 رادكاو مث نم هيفاك هوجر

 ىراس ىرولا نيب هت#ر ناف

 رانلا ىف ءاش نا اهو هريغل

 راعلاو بنذلا داوس وخلل ىنكي

 راسعاو ريس ىف كبر ترئذ

 ىراجلا كعمديكساوهللارفغتساو

 راربأل تصخ ةئح ىلا لخدأ

 رابغأ لك رجماو هللا ةعاطل

 رابج ركمه نم انما نكنالو

 رانلا نم هرج كديع براي



 ىدنشقلقلا دما سايعلا ىبأ نمز ىف تيتك ىتلا تالمسلا روصب انه ىأت

 اًصِيَأ ىنأتو ىشثعالا حبص روهشملا هباتك ىف اهتبثأ ىتلاو ه 85١ ةنس قوتملا

 انذخأ دقو ه 437 ةنس قوتملا ىراصح هرق دما اهمتك ىتلا ةمسبلا ةروصب

 اقرةلمسب لكىلءانعضو نأدعب فيرحتالب لصآلا قيط جرختل فارغوتفلاب عيجلا

 ةروصلاهذهرشنب انينتعا دقو« رظانلا ىلع سبل لحال ىت>اهنعانملكتت اذإ اهملا ريشنل

 ٌمدعاوقبرقلاةباس هيلعتناك امض رعتلا نودنب روكذملا صعىفتبتك ىتلاةلمسبلل



 ل 1مرلا

 هذهريغ ةلمسبلا ةباتكلدعاوق مهنامز ىف نكي ملهنأب محن نأاننكميال نحنو
 لاك_كالاو روصلا هذه نإ لون ااو « تالمسبلا هذه روص اهيلع ىتلا دعاوقلا“

 كلذكو - واحلا نمزلا كلذ ةباتك ليخم ناسنالل برقي ( هنيع ) جذومن
 ميركلا ءىراقلا ىريل اهعيجج نيب ةنراقملل اننامز ىف ةلمسبلا روص ضعبب ىنأت
 انامع ا-ضاو همدقتو طخلا روطت

 تاليصفتلا و ىشعألا عيص باك ىف ىلا تالمسبلا روص الوأ رثنن ن

 هج وهو ه١ لاكشأ) هذه ىهو اهنم لكلا ركذ ىلا



3 

 نمرلا ىف نوكت ءارلا نا ١( مقد ىل والا ةلمسبلا نع ىدنشتةلقلا لاق دقف

 اضيا ةعومت نمرلا ىف نونلاو ةعومت محرلاو

 ”اضيأ ةمندم نمحرلا ىف نونلاو ةمئدم اهيف ءارلا نا (0) مةرةلمسبلا نعلاقو
 ءاقتر ءاحلاو ةمغدم امهيف ءارلا نوكت نا (*) م رةلمسبلا نءلاقو

 417 ةزاول هممحرلا ىفو ةبولةمنمحرلا ىف ءاحلا نوكت نا (4) مقر ةلمسبلان علاقو
 ةبواقم ميحرلاو نمجرلا ىف ءاملا نوكت نا (5) ,قرةلمسبلانعلاقو
 ةيولقم ءاطلاو ةمغدم امهيف ءارلا نوكت نا (5) مقرةلمسبلا نعلاقو

 ءاقثر ءاحلاو ةمندم امهيف ءارلا نوكت نا (0) مقدةمسبلا نعلاقو
 ةزوام محرلا ىفو ةبواقم نمر لا ىفءاخلا نوكت نا ( مقر ةلمسبلا نعلاقو

 رهاظلاو:باتكلا شهاه ىف ءاجو «رامغلا ةلمسإ ىه (ة) مم رةلحمسدأا نعلاق و

 .ىثءالاحبصه رك ذام 2!_ةروكذملانهوةدحاوةروصالا(رايغلاةلمسبل ىأ) اط سيل
 :امظعاق رفدجىدنشقلقل | نم لوف تيك ىلاةلمسلا لاكشا عيمج فتلمأت ول كنافاذه

 .تالمسبلاهذهروص نءانجتنتساامكيلاو سهألاب مهتباتك نيدو مويلا انتباتك نيب

 زوال! هبشت ىأ ١(



 مول

 .ةلمسبلا ىوس اننامز دعاوق قفاوءام لاكشألا هذه ميج ىف سيل )١(

 .ةلمسدلا هذه ىف ةلالخلا فلا نأ ريغ () مقد ةلمسبلاو (*) مقر ةلمسبلاو )١( مقر

 اهميم ىف ةقصال
 انك نإو نآلا انليكشت دعا و ةقفاوم ىه اهيف ىتلا ليكشتلا دعاوق )0

 نم الإ لكشلا نم لاخ اهضعب نا دعو ةلعسلا نع اعط نس اهملع ديزب دق

 رهاظ وه م 0 طقنلا نم لاخ اهضعبو ناتروص مثدنع اط ىتلا ةدشلا ةمالع
 ملا نف (م86ال*<5) قر .ادعام ةدحاو ( مسي ) لك ةباتك ةروص ل

 مسرلا ىف رهظب م روص ثالث َُس فلالاب اطاصنت'و ةلال1لا 8 صتم اهمق

 .ةلصتم ءاطا ناف (4) مقر ادعام اضيأ ةدحاو ةلالحلا ظفل ةءاتك ةروص (5)

 ن.رلا كلان

 فل اللوروص عبرأ ءاحالو « روص ىتام ميحرلاو نجرلا ةبانكل دهم (©

 / روص تس ءارلاو ماللاو

 .ءارلل رثاال اضراو روصلا ضعب ىف نمرلا ىف نونلاو محملل ر ,أ ال دمحم 5(

 54 أ اهضعب ىف ميحرلا ىف ءاولا ةنسأ رث اال كلذكو اهضعب ىف محرلاو نمحرلا ىف

 . ةراشالا هيفكن بيبللاف ةلاطالل ىعاد ال تاظحالم ضعب كانهو
 هاا ٠

 :امروصانذخأ دقف ه0 ةنسؤوتملاىراصحهرقدمجا اهيتك ىلاةمسبلا امأو
 .اهمتك دقو ةيكرتلا ةغللاب فلولا ناطاطخو طخ باتك نم فارغونوفلاب

 لاما ةباف ىف اهطخ دهم و هئامز ىف ةفورعملا طوطخلا دعاوق ىدحاب روك ذملا

 «(04) لكشامتروص هذهو اهركذل مورث ال ةيكرتلا ةغللاب نيتيس مهضعل اهحدمدقو



 دع عة عع

 ىثعألا حبص تالمسب طخ نيبو ةلمسبلا هذ_ه طخ نيب انراق ,اذإ نحو

 دمحا نيب ىذلا نمرلا اذ هو فصنو نرق وحن ىف اريثك مدقت طخلا نأ ده

 ىر اهح ه رق ىدلهاو ىدنشةا فلا“

 . ام ةلمسيلا هده ةرودص نك انحتنتسا دقو

 صضعو ايفان ةلضتم اهلك ةلمسلا تازك نا )01(

 ةررم ) محل ميدو قوف ىربو : اميف رهاظ ليكشتلاو طخلا نسح نأ ١)

 ةلالحلا فلأ وهو ميملاب لصتملا فرحا نأ ىلإ ةراشالل ةعوضوم نوكت اعرف

 ةفسلا هذه اضيأ اهعضي اذه اننامز ىف ممضعبو

 .٠ ا_ط هددت ال ممه>رأا ف ءاملأو ط42ؤ ةدحاو ةذسإ ) محسإ ( ةباتك 6 )م

 عم طقاليثماط رئ لو ًادجةبيرغ ودبت عضولا اذهب ةلالجلا ظفل ةباتك ( ؛ )

 تافلا عبرأ اط لب ةلاللا ظفل نم اهلك تسيل تسلا تافلالاو اهقيسنت نسح

 ( نمحرلا ) ظفل نم نافلأو طققف اهنم

 ةدحاو ةيسش ال وط طسولاةةوقشموةدحاو اهروص ثالثلا تامملا ل4 ) 6 (

 ماقملا 9 لوط ىتد هانراذ اع ىقتكنو

 طقف ثلثلا طخب انه اذه اننامز ى ةلمسبلل لاكشأ ضعب عض نأ اضادزؤ

 أدع ىنالا:

 (ه5 ) لكش هذهىهو قيفوتلا ىلو ىلاعت هللاو



١:١ 

 .ءانتعا ىرعلا طحلاب اونتعأ مهيلا ةفالخلا تلقتنا نأ دعب كارثالا نأ ىنخيال

 رع قاص وشل اا و لاكلا تاحرد لعأ غلب و ادرطم امافع ام مدَقتف 1 ريمك



 د اة« ل

 نامع ظفاحلاو كب زاتمتو ,قأر ىنطصمو ىدنفأ ىراس» نيروهغملا ةذئاسالا“

 م ديغو ىدهر هللا ديعو-

 طحلا اهتمدقتم ىفو ةليجلا نونفلل ٌمثريدقتو كارتالا ءافتحانم ناك دقلو

 ةلصاومو مهممح لذب ىلع نيطا_طحلا ةذتاس الل عاد ربكأو عجشم مظعأ ىنرملا

 كفرا نيم رحلا ار بحاص ركذ دقؤ ه.ق نفتلاو عادتباالاو طا ةمدخ1ل ٌمدهح :

 ليلد اذهورهشلا ىف امهذ ىنامع هينج ةئاعلرأ ىضاقتي ناك ص احلا ناطاسلا طاطخ

 ىتآلاكارثآلا ىطاطخ مجارثفرظنلانمءنم نأو ليجلانفلا اذط مثريدقت ىلع فاك

 ةينارقلا روسلاو تاواصلاو ةيعدالا فالاوةديدعا فحاصملانم هويتك امو ٌثركذ

 برم لا دع ا ريغ ةماث ةمدخ نفلا اده اومدخ مهن اح فركعل بتكللاو

 امعشو ةموكح ةيندتاللافورحلاب ىبرعلا طخلا اوضاءتسا مطالقتسا ىلعاو ىمظعلا ١

 فتراأدعب . ةينيئاللا - ةيبرعلا عياطملاب اولدبا دقل ىتح ه 1845 ةنس كلذو

 ةبانعلاو طخعاو لكشلا نسحو عيطلا ةفاظن ف ةنامسالا عباطع لثملا نرسل ناك

 طخلا ناك امو هع ركلا ثنا داحالا 2 و ة رشأا فحاصملا عسبلطل اصوصخ ةماتلا

 لاديتسالا اذهمط رربياصتت هيف اودجو وأ اينذيلأ وأ ةيانج مهيلع ىنج يبرعلا'
 ىالسالا حلاعلا هيلع و ا ىذلا ركنملا“

 ةئيدملا ىلع مهيشمو حترفالل ٌمثديلقت وه ىمآلا اذه ىلإ مهقاس ىذلا امناو

 مظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ةيذاكلا ١

 طخخا قوةسم عقر ف اه دبح تالذبو مدع سه« تماق 5 ظالا نسح ندو

 ىلع مهتعجشو اهمانبأ نيب هترشنف هتناكم ممآلا تاقبط نيب هل ىذلا فيرمشلا ىبرعلا'

 لعل نالا ردم تراسؤ ةيماس هن آم غابو اريك أيقر طا قئرا ىنح هيلعلايقالا

 داؤذدمحأ قباسلا اهكيلم ةيانعب الإ كلذ ناكامو؛ ىب رعلا طحخلا ىف ةسائرال ازكىم

 طاطخ رهشأ ةناتسألا نم ما-قتسل نأ م ١95١ ةنس ف را هناف ىلاءت هللا همحر

 دهم خبشلا موحرملا انذاتسأ ىلع رايتخالا عقوف ًايصاخ ًافحصم هتلال+ل بتكيل اهب



 لس

 روش هيد ف فب رشلا فحعرمم ا هتلالخل 7-5 رسعم ىلأف ىعافرلا زيزعلا كيع

 ةقدو هلخ لام تار الا نمت اءاس قرخلا ريشأ ةئان6 ق ةفركزو ةيفذو

 نأىلإ أابرهش هاًضاَقَتن امد امص هللع>و امظع أاماعنا هءلع لاق هشقنو هتفرخز

 . هدال وا ىلا هنأرص لقتناف ه 0 ةذس ذادسالا فوت:

 فصتنمفف تحتفؤ ةيبرعلا طوطخلا نيسحتل ةصاخ 4سردم حّدفب هن الج صمت

 نيطاطملا لضافأ نم ةسبخم اهنف سيردتلل ريتخاو م 1977 ةئس ربوتكا رهش'

 ءابجنلا ةبلطلا نم تام اهيف مظتناو دوك ذملا انذاتسأ مهتمدقم ىفو نيرووشملا

 تحت ةسردنم لو أ ىوف ليلا عورشأ ا اذه: ةعباو تاوطخ ةسودلا تالا

 . طخلا نف ميلعتل ةصاخ رصع

 تنكو ةسردملا نمةعفد لوأ تجر نأ دعب م 1988 ةنساينوي رهش ىف مث

 نيجرختملا ميلعتل ديدج مسق ءاشناب هتلالج ىمأ ةيناثلا ةعفدلا ىف اهْنم جرف نمم

 تمدقتف مط ًاعيحشت ةيلام زئءاوج نيحجانلا لئا وأ حاعو ةفرخرلاو بيهذتلا نف

 نينانفلا نيطاطخلا نم اددع ةنس لك جر تحبصأ ىتح امنع امدقت ةسردملا

 تراص مث ةيكلملا ةيصوصخلا فاقوألا ناويدل ةعبات ةسردملا تناكو نالا ىلإ

 موحرملاليلجلا انخيشاهيتك ةفيحةروص ىلأي امفو . قالا فراعملا ةرازول ةعبات

 ه١ لكش ثيدحلا ردعلا ف طخلا نيب ىهو ىعافرلا زيزعلا دمع دم ديسلا)



 هل هوم ةصماصا مي

 روبل

 ا

 و م < ا

 سي

 ( ه١ لكش )



 -س !ع6© ب

 اسوس امدقث ًاقباس هيلع ناك امع اريثك مدقت دقف نآلا زاحملاىفطخلا امأ

 انكيلم ةلالجلا بحاص ةيانع لضفب نونفلا نم هريغ ىف اوعرب ام ريثك هيف عربو
 ةببرعلا ةكلمملا كلم لوآلا دوعس لآ نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا مظعملا
 ةداعس دوبج لضفب مث - هرصنو هقيفوت مادأو هتايح ىلاعت هللا لاطأ ةيدوعسلا
 2 . ماركلا ءاضعألا تارضحو ماعلا فراعملا ريدم غابدلا رهاط دم ديسلا

 تمدخ ىتلا ةيلهألا سرادملا ربشأ ًادارطتسا انه رك ذن نأ انتوفبالو اذه
 نسحلا اهمسأ ىلا ةيزاحملا حالفلا سرادم ىهو رق علر ةدم نونفلاو مولعلا

 هازح ردقتال ةلئاط الاوما اهليبس ىف فرصهناف اضر ىلع لئيز ىلعدمتش جاحلا ريمكلا

 ميركلاو ريهشلا لضافلا ةرضح سرادملا هذ_ه ةمدخمب ماقلا هليكوو ىلاعت هللا
 اص دم خيشلا داشرلاو لضفلا ىلوا عجرصو دالبلا نايعا ةجهب ريظنلا مطقنملا
 . هتاي> هللا لاطا ةدجب موحجج

 سسؤؤمو سيئر نع ةفيطل ةذش انينآل عوضوم ا نع ج ورخلا الولو

 ةعركلاهتروص رشننو انه ةراشالاهذهب ىنةكناننا ريغروك ذملا حالفلا سرادم

 ( هال لكش ) هذه ىهو هركذل اديلخمو هليضفن افارتعا

 ءاب لكش

 لئيز ىلع لهم جالا ريبكلا نسحملا ةروص
 هند دع



 ناكف --دوجولا ملا ىف ترهظ دق ةيطخلا عيماجماو سيراركلا هذه نكت ل

 ذاتسالا ناك ذإ ©« سوردلا بعقار رومالا قشأ نم اهروهظ لبق طخلا ميلعل

 قسن ىلع بتكي ذيماتلا مْ « هحول وأ هرتؤد ىف ادحاو ارطس اذيمات لكل بتكي

 هدعاوق دلق»و هذاتسا

 دعب نكلو ةميظعلا ةقشملاو دئازلا بعتلا نم ةقيرطلا هذه ىف ام ىن الو

 دحلا الإ هيلع اف ميلعتلاة قيرط بلاطلا ىلعتلهس اها عتسا ع ويشو سيراركلاروهظ

 ةقيقملا ىف ةليسو لضفأ ىهف اهيف ةدوجوملا ةيطخلا دعاوقلا ةاعارصو داوتحالاو

 طخلا ساردت ىف نوطاطخلا اهعبنا

 لماعم دوجو( اهدحأ )رومأ ةئالث ىلا اهعويشو اهروهظ ىف ببسلا عجريو

 الو فيرحت الب لصآألا قيط تاهشطالا اهنم جر ىتلا فارغوكنولاو رفخلا

 ةفلتخم عاوناب ريثكلا ءىشلا انل جر ىتلا قرولا لماعم دوجو ( امهنناثو ) رييغت

 كلذ لك-- سرراركلا فالآ ةدحاو ةعاس ىف عبطت ىتلا عباطملادوجو ( اهللاثو )

 . قباسلا نمزلا ىف اروسيم نكي مل

 لهأ دنع شقنلاو ةباتكلا ىف ملعتلا هقيرط تناك فيك ىردنال نمي و

 راجحالاو روخسصلا ىلع نوبتكي اوناك نذلا ىلوالا روصعلا

 ادج امظعةماظملا روصعلا كلت نيبو رضاحلا انرصع نيب قرفلا دمت انلمأت ولف

 فال دحاولا فرحلالب دحاولارطسلاب تكن دق ملعتلا ىف أدين اميح نآلا نحنف
 ىف انطخ ذخأي ىتح ىمحالامرتافدلاو قاروألا نم ملعتلا ليمس ىف ىنفثو ةرملا

 موأعم وه 3 لملف ريغ أاءزد تقولاو نهزأا نم دخان نيسحتلا



 مع

 (ىلوالا ةقيرطلا) نيت رطب الإ روصتن الف روصعلا كلت ىف ميلعتلا ةقيرط امأ

 نم لهس ف مألابجلاو ًاروخسلا قوفءاوسدحاو ناكم ىف هتذمالتذاتسالا عم نأ“

 تود ءانعتب مهنم لكو ةباتكلل ةملاص راجحا ةلج مهم لك ىدي نيبو ض رآلا:

 كلذ دعب مثو رثكا وا رح رحملا 3 رخلا ىلع ذاتسالا رقني مث « رقنلاو رفحلا

 ( ةشرو ىف لامع ) هذه ةلاملاو من اكف - هديلقت ىف نوذخأب

 مط بتكيو ةيلمر ضرأ ىف هتذمالت ذاتسالا مم نأ ( ةيناثلا ةقيرطلاو )

 ةساردلا اوما اذاف هلثم ةذمالتلا تاعف ىهتنا اذاف رخآ ءىشب وأ هعيصاب ضراألا ىف
 راجحالاو روخصلا ىلع اودارأ ام اوبتكي نأ مهنكما الوأ ةقيرطلا هذه ىلع

 ىلع انتياتكب هيشأ نوكت ىه لب ىلوألا نع ريثكب لبسأ ةقيرطلا هذهو

 وحن بتكي نأ هنكمي انم دحاولا نأ دهم ناعماب ترظن ول كنإ مث « قادوالا

 ةدحاو ةقرو ةداتك مهكعيال روصعلا كالت لهأ امد 6 الثم مومأأ ىف ةقرو ةئام

 روخصلا ىلغ رفحلاب مويلا ىف



 - ١ عمل تح

 .تروظ ىلا ةيطخلا عماجملاو سيداركلا رك ذن نا ىرورضلا نم ىر انهو

 'اذه ىف مك ىهو نيطاطخلا نم اهيتك نم ءامسا رك ذ عم نآلا تاعوبطملا ملاع ىف

 9 لودحلا

 اهتك ىتلا ةساركلا عون طاطخلا مسا

مجو.خسنو ثلث ةعومجبتك | دبع دم ديسلا انذاتسا
 535 وو« ىمرافةعو

 | هه ١١519 ةئس دنم اهلك هذه تعمط دقو ىلاوند ىعافرلا زيزعلا

 | خسنلاو تلثلا ىلع لمتشت ةميق ةعوجب بتك ىدنفأ تزع دع

 ١١١5 ةنس تعبط ىسرافلاو ىلاويدلاو ةعقرلاو

 ١ تعبط دادعا ةلبجج ىف ةعقرلاف سرارك ىتح نيسحم لففاح

 ةناتسالابيتاطلسلا بتكملا طاطخ ناكو؛ 1١ ةنس

 | ابيرقت 1717١ ةنستعبظ خسلو ثلث ةعوم بتك نيدلا لالج دومت
 اييرقت 174+ ةنس تعبط خسلنو ثلث ةعومج بتك ىدنفا سنؤم دع

 فورملا ممر ىف فولأملا نازيملا هسا باتك هلو

 |  ١"78ةنس تعبط ةعقرلاب ةريغص ةعومت بتك | ىدنفا ىنسح نيسح

 .| تعبط « ةعقرلاو خسنلاو ثلثلاف سيراركب تك | ىنيواوه كب بيجي
 . ًاييرقت 1176 ةنس

 | تعبط « ةعقرلاو خسنلاو ثلثااف سيرارك بتك مهاربا كي ىلع
 ظ .ًايبرقتا 1875 ةنس

 | اييرقت "18 ةنسعبط ةعقرلا ف سي راركس تك | ضوع قازراا دبع
٠» © 

 ٠ ةنس تعبط ىتاو.دلا ف ةسارك بتك نالزغ كو ىنطمعم ١8
1 



١ 
 طاطخل مسا ا

 دما فسوت

 ىع دع

 | نمحر لا دبع ىدنفا دي

 ىواكم ىلع دن

 ىضل ىم دم

 ىوارمغلا هيدن دما

 بايح ىدنفا ىماح

 ظوف# دم

 ىدرك-لا رهاظ دمت

 ىكملا

 ا

 اهيتكح ىتلا ةساركلا عوف
 ءاحطافو رح ىلع ةلمتشم ةدحاو ةفيدك بتك

 اسرق تعيطؤوكلا طخلاب

 ريثكابيف(قوكلا طخلا) اهامسةفمطل ةلاسر هلو
 جذاعلا نم

 تعبط دقو « خمنو ثلث ةعو# بتك

 (حضاولا طملا) اهعسا خسأ سارارك ةلجج بتك

 نينس تس دم تعربطو

 تعبط « جاستلا فورحب خمن سيدار" بتك

 .اسرقت +١١6 هنس

 ىمست طوطخلا عيمج اهيف ةميق ةعوت بتك
 ه 1١6٠ ةنس تعط دقو (ةيطخلا نساحملا )

 ؛ ةعقرو خسنو ثأث اهيف ةريغص ةعوجت بنك

 را لو و

 (يبرعلا نفلا ) اهامس ةعقرلا ف سارارك تح

 انو ١756| هنرس تعط

 . خسنو ثاث ةعو# بتك

 طخ سرار؟ تك (باتكذلا اذيهسل دز

 دادع |ةعيسىهو - نيمرلا ةسارك ىهعسل ةعقرلا

 خس ةءو# بتكو ١؟65 هنس تعرط دقو

 تعبطدقو نبءزح ل ىهو (نيمرأاةعوت)ىمست

 خسنلا طخ ىىرخا ةعومجبتكو « 154 ةئس

 ةميق ةينف ةعومجت بتسك و6 دعب طل مل ثاثلا 9

 مع لع لحتشا ىه و ) نيم رحلا هم ( ىعحسل

 عيطتسو ةعلدب لاكشأب ةيب رعلا طوطخلا عاونا

 . هللا ءاش نا اسرق



 هس 1.6٠ هس

 كرارساو طع
 :احالطصاو هريغو ل-ةلاب بتكلا ةغل ) هانفرع موه هريغوأ ناك ايبرع طخلا

 .ىبرتت ةك-املا هذهو ( ةصوصخم دعاوقرلع ملقلاب لمانآلا ةكرح اهم طيضنت ةكلم

 داهمحالاو ني ردلاب قىوقتو ماعتلاب

 .ليلقو ) ضعملا نود ضعبلا ائاو اطاطخ نوكي نآل الءاق ناسنا لك سيلو

 ةيسدنطا لاكشألا قدا نم هنإ ثيح ( حام

 اعنا هللا هيهو اذ رجلا ىواتلا نوك دارقألا نقف ف نماك ظفلا نحو
 : امأ « ءانع ريمك ريغ نك“ امظع افومن يف 4 لعتشا ام اذاف ىرطفلا دادودسالا نك“

 لوصولاو غوينلا هل ىجر الف هنيمحتل ىر طفلا دادعتسالا اده همؤ نكي 1 نم

 :أطسق هق لاش ىق ين « تقولا عر .ل همق فرصو دهجلا ن ٠4 لذب أههعد هساغ ىلإ
 م

 .ىلا ةجردلا ىلإ هعفري الاذصه هييصن 2 و بيصن دبت# لكل ذإ هب سأب ال

 < طاطخ » لفل هيلع قلطي نأ حصي

 .رثكمو راهن ليلدهتحيل هنإو طخلا ملعت ىف ةماتلا ةبغرلا هل ضعبلا اني اراذقلو

 .كاذامو ىودجالب نكلو ام اموي للا فاصم ىف حبصل ثا نراعلا نم

 5 رظا نصرا طخلا ف همدق تدحيسر ند ِ 6 نحمل هيو ةيلباقلا 0 الإ

 نوع تال# اعلا ف ةئارو اي نأ همدعو طخلا 0 داك دقو . مودم ىج

 'اذهو « سكعلاب وأ طخلا ىنمح اونوكي نأ اهدارفأ ىف فلاغلا ةدحاولا 0

 .ةلئاعلا باتكلا اذه ىف اهركذل ىعاد ال ناترييك ناتلئام ةده اندنعف تباث صأ
 .ةبانع اودجو ول ريبكلا مدققتلا م ل ىجربو ةنسح اهدارفأ ميمج طوطخ ىلوألا



 د ١١ه ل

 نسملا طخلا مهيف بتكي نم ردنيو سكسعلاب ةيناثلا ةلئاعلاو « ةصاخ

 نائفلاو ريخلا رهاملا طاطخلا ىلع الإ اهمهف قدي ةميظعرارسأط خالو اذه
 روصقلا لهأ نم انك ناو هلضفب ىلاعت هللا انمطأ ام انه ركذن ردقلا ةغبانلا

 مملعلا حاتفلا وبف ريصقتلاو

 اقلخ لمكتسا نرملالإ طخلا نسح بهي مل ىلاعت هللا نأ ( - ١ - اهنف )

 فتراكف ةليمجلا ةمعنلا هذه ماسوب كت ةيلصأ ةهام ىذب طق عمسأ لو « اقلخو

 فرأ اشاحو «رايج ةهاع ئذ لك 2 روبشملا لثملا فذا - انانف وأ اطاطخ

 امهنع هللا ىذر سابع نا ريسفت ىلع طحلا وهو ةكحلا هللا هاثآ نم نوكي

 ًاظيلغ ًارامج

 طخلا : اهنم ىتلا ةليملا نونفلا نم انف ىلاعت هللا همهو نم لك ىف نأشلا لب

 نسح ساوحلا ميلس نوكي نأ - ىتيسوملاو رعشلاو رفحلاو مسرااو ريوصتلاو
 كانه نأ كشالو اميبل انطف انيل انيه ةرشاعملا فيطل قالخالا ميدو ةقلحلا

 كانه نأ م « ليلا لكشلاو ليلا _ءرفلا نيب ايعيبط اطايتراو ابيرق ابسانت

 دنع ريخلا اويلطا ) هريغو ىتهسبلا هاور ىذلا ثيدخلا ىنف قلخلاو قالا نيب

 « ريخلا لعفل ةنظمو اعرك احس ناكه ٌءاضعأ تبسانت نم لكف ( هوجولا ناسح

 وهوناسنالا ءاضعأ فرشا هنآل هجولا صخو - ةسارفلا لع ىف تباث ىعأ اذهو

 ةرفسم ذٌكموب هوجو ) ىلاعت لاق رشلاو ري_خال صخشلا ةارصو ساوملا عم

 مههوجو ىفف رء:)لاقو (ةرتق اهقهر' ةربغ اهءلع ذئموي هوجوو«ةرشمآسمةكحاض

 لمأتف ( ميعنلا ةرضن

 لكل ربظي ال دق ًاقرف ءاسنلاو لاجرلا طوطخ ىف نأ ( - ؟ - اهنمو )

 نم رثكا ةقاشرو قئور اهبطخ ىف ناكادج طملا ةنسح ةأرملا تناك نذ صخش

 ةداعلا بسح ىلع اهباتك تناك ناو طحخلا نسح ىف اهلثاع ىذلا لجرلا طخ

 . برقأ ةدوجلاو ةناتملا ىلا لجرلاطخو سناك اكرلاو ةقرلا ىلا اهطخ ناك ةفولأملا



 ب ؛ةهالاس

 كردأ امهترش نيبو ةأرملاو لجرلا توص نيب قرفلا ءىراقلا روصت اذإو

 . لاجرلاو ءاسنلا طوطخ ىف عقاولا قرفلا

 اهمدعو ةدوملا ىف تاكا ةيسفن 0 رثاش هنأ ( ساس اهنمو )

 (ميكف - بارطضاو تايثو « بضغو فوخو « حرفو نزح نم هتالاعفنابو

 ةيعيمطلا ةلاخلا نع ةفلتخم هتباتك تناك تالاعفنالا هذه نم بتاكلا ناك

 نم ىتلا ىنهلا هدي مباصُأب ملقلا كسع بتاكلا نا . هارث اك كلذ ىف ببسلاو
 تالاعفنالا نمءىشث بتاكل لصح اذاف بلقلاب لصصتم قرع اذه ىفو ةباسلا اهنمض

 ةيابسلا رئاتتف ةيعبتلاب ةياسلا ىف ىذلا قرعلا برطضصيف فلقلا برطضا ةيسفنلا
 انضر قلدنع نتاعتلا تألاعفلا طاطا نات اذ ملقلا شعتريف اهنذاوت - 5

 نع فلتا# ةملمحلا نم نكمتم وهو ةباتكلا الثف « اهيف بتكمي ىلا ةلا

 نييغت فلات كالذك ون نك ارنوا شان وها عجطنم و أ ملأت قو ل

 اهوحنو ةشيرلا ىلإ بصقللا ملقلا نم مالقألا

 ىتلا اهرصقو بناكلا عباصأ لوط ىلع لدي بلاغلا ىف هنأ ( - 5 - ابدمو )

 اليم ربك أ هطخ ناك ةماقلا ليوط ناك اذا طاطخلا نآل « هتماق سايق ىلع لدت

 ليع هطخ ناف اهريصق فال_# « اهب ىلا تاحارفنالا ةعسو فورحلا طسب ىلإ

 دعاوتلا ةاارم عم - تايارغنآلا براقتو اهعججو فورملا مذ ىلإ

 نييتاكدلا نم

 تاوطخ نيب اقرف كائه نأ ملع اذإ كلذ كردي نأ ميركلا ءىراقلل نكعو

 هاطخ عاسنا نم هتفرعم نكع لجر ىا ةماق لوط ناف اهريصقو ةماقلا ليوط

 نيترص رثك اذ ةلمج بتكي نأ بةاكلا ىلع ليحتس هنإ 1( تبرد اهنمو )

 «© طاتحاو لواح امه امامت ةيناثلا قبط ىلوألا نوكتف ةدحاو ةقيرط ىلع الثم

 ءاوس ةئام نم اءاج ولو ةيناثلاو ىلوآلا ةباتكلا نيو قرف نوكي نأ دب ال ذإ
 ىلا ةقيرطلا وأ دعاوقلا سفن ىف قرفلا اذه سلو « ال مأ ةباتكلا ىف عرسأ



 سمس إما

 قوذلاوةريخلا لهأ هفرعي طخلا نم ةقيقدلا ءازجألا ىف وه ائاو بتاكلا اهداتع»

 ليلا نفلا اذه ىف نييئاصخالا

 فال 7 ترركت ولو اقلطم ريغنت ال اهماف عبطلا تال" اب ةباتكلا فالخم اذهو

 ند ةروص زييع نكع نلو ىرخالا نيع أهما اهدد>ا ىلع قلطي نا ححصمو ةرأإ

 ةمالع مضو وأ قرولا فال_:خاك ةباتكلا ةيهام نع جراخ ىمأب الإ ةيناثلا

 هب ثمدح امهش ( رهملا ١ متحلا عسيطلا تلا لدمو 6 هريغو مقر نك ا_ملع

 وه 7 ىونعملا لالا اذ_-هو « رصيلا ليق هتريصس ءرملا كردي ىذلا ىونعملا

 تاطتلاو فورلا ءاوخلا سسانت نيغ اضأ وهو ةيططلا فعاوقلا قو

 نيعلا عيشتالف بولقلا عماجم ذخأت ةيبذاج اط ةيطخلا عطقلا ضعب دج دقف
 تبمح لع ةيوتكم تناك ناو ةيبذاحلا هده ند هءلاخ اهضعل لحم و 6 املا رظنلا نع«

 6 لالا هب رقمع 2 قرا ةرامعإ وأ

 نم الإ ةمحورلا هم ذاحلا هده مهفيالو ىونعم ا لاجلا اذه كرددال اعيطو

 تاقثو هعرط ظاغ نم الءهساوح تفةصو«هساسحاقدو (3 هب امسو «هغومن هب الع

 هسأوح كنق هةحور

 ىرةيعلاماسرلادب اهزرا ىلا روصلا صعب ف ىونمملا لاا اده لحن دقلو

 ةروصلا هدل_ه تناكاعر ل اهنع كرصإ عفر داكتالو ةراظا لوا ند اهقشعتخ

 5 اه:2.3> نم اود و مظعأ و ةَنَدف دشأ

 ةيلمر تناك ناو ةيعيبطلا رظانملا ضع. ىف لالا حور سمات داكن دقلو

 هجولالاجو ةيبذاجلا لجو« قلخلالاجو؛حورلا لاج اهم : عاونالاجلا )١(
 ةيبذاحلا لاح انه لاىلا نم انضرغو  قكالذ ريغو ةرشبلا] جو ماوقلاودقلا لاحو



 اد إهمال

 ,ىذب كناغا ىوقيام لالجلاو ةعورلاو لاّاو ةحهلا نم اهط لحتف ةيرخص وا

 العو لح تانئاضلا عدمم توريملاو ةرعلا

 ف كسفن لوم أمضعب ف تثتلخد اذإو 6 طسدلاو حارشنالا ةناغ ف ةلودف دح

 لوقت و« ةفيفخلزْملاةكئالم 2 ىلوآلا ةلاحلا ىف ماوعلا لوقتف - قيضو ضايقتا

 اهناذ ةكئالملا ىلا مجربال كلذ ذأ مم « ةليقث لزأملا ةكئالم » ةيناثلا ةلاملا ىف

 ىلايلا ةراهمو عرايلا سدنهألا قود ارهردصم ىلا ةيونعملا

 نود لاجرلا ىللع اروصقم نوكي داكي طحخلا نسح نأ ( ح/ .- اهنمو )

 ظفل اهيلع قلطي نا حصي ثيحب طحلا ىف ءاسنلا نم غبن نم دهم مل انناف « ءاسفلا
 ىلإ مال_سآالا عدد نك طخلاب ءاسنلا نع روم شا نم مجارت انءرج لقلو < ةطاطخ »

 هنإ انلق نا غلابنال انلعلو « اهمايب ىنأيس اك نيرشعلا نهددع زواجتي ملف نآلا

 هحجوز ىهو اشو ةدحاو ريغ قع تاطاطألا ءاسنلا نم رضاحلا ان رصع ف دجويال

 اهتمحرت ىلأتسو اميرق تيفوت ىتلا ىلاذفالا سودقلا دع رادرسلا

 ةقيقحلا نكل «ةأرملا ملعت مدع ىلا عجرت كلذ ةلع نا نهذلا ىلا ردابتي دقو

 مهالانونفلا نمنف ىف غوبمال !ميحالص مدع ةأرملا ىف نأشلا ناف كلذ ك تسيل

 قا و ةعشاناا ةب رتلو لسانتلاو عاتمةسالل تقاحذ دإ 6 ةيلزيملا لامعالا ف الا

 .لامحألا بعاتم لمتحمال ضخلا معانلا ابمسخ ةقاشلا لامعالا ىف لجرلا كراغتل

 رعاشلا لاق

١ 

 لويذلا رح تايناغلا ىلعو انيلع ءاقشلاو توملا تك

 اننأ ام« ءاحمسلا ةيمالسالا ةنايدلا دودح ىف 5 رملا ملعت نم عنعال اننا ىلع

 ف ىه وكح بصدق نك لعشا نم نومم و تافقثملا تاماعتملا نومهم نا ركتنال

 عاومت ع لدي الو هل محال ردانلاو ردان اذه نكسلو ةيدنحالا نا دمدلا ضع



 مس 868ه كل

 .(وسور) نافوسليفلا هارب ام اذهو ( ةوقلابالو لعفلاب ال ) امات افوبن ةأرملا سنج

 ىوهال مودمعلا هجو ىلع ءاسنلا ) لوألا لو كيد امهممارضاو ( روميبوش ) و

 نم ةيرقيعلا تسيلو اهدحا ىف غوبنلا نهنع فرعي لو نونفلا نم نف ىف نط

 ( ىنف ريغ سنج ءاسذلا ) ىلاثلا لوقو ( نوميصن

 مك وه اطسق هيف تغلب ناو نونفلا نم نف ىف ةأرملا غوبن مدع ىف بيملاو

 فعضل قيقدتلاو ثحبلا ىلع اهربص ةلق ( (هدحا )زييرهوج نيّئيشل عجرب ها َر

 لع راف دقو ةوقلا ريم ةنأف لوعلا الغ اهرووش ةقرو ايفطاوع ىلو اييدخ

 .قيتحتلاو تلا ةفاومودي للا لذيو هراكللا لع ريضلاوقاغملا لوغو ةكلا

 .ءرملا غلبي ال و قئاقحلا كردنال امنودبو ةعاربلاو غوينلا تامزلتسم نم هذهو

 رعاشلا لاق هلم

 واسس الآ: لامالا ثداقتا اف ىلا ةردا وا ىدعلا .ناتشطال

 ل وطلاو لوكا ةفيعتفلا ا ردقل لوقلا اذه قيقحت ىو

 .كلذلف اهترك اذ فعضو اهتنطفواهءاكذ ةلقل ةمزاتسملا اهلقع لق ( امهنائو )

 نارقلا كلذب ح رص اك دحاو لجر ةداهش لدعت نيتأرعا ةداهش ع راشلا لعج

 .لجرف نيلجر انوكي مل ناف ميلاجر نم نيديهش اودهشتساو ) : ىلا#ءت لاق

 ) يرخآلا |هادحا رك ىتف اهادحا لضت نأ ءادهمشلا نم نوضرت نم نات اسماو

 فنررثك او نةدصت ءاسنلا رشعم اي » : هلوأ ىذلا حيحصلا ثيدحلا ىف ءاجاكو

 خا « رافذتسالا

 كراشت ذأ ىلإ تعلطتل كلذك نكت مل ول اهنأ مهفن ام اهلقع ناصققت ىف رسلاو
 .كلذبو هسفن ىلع لجرلا دامعا اهسفن ىلع تدمتعالو ةينوكلا لامعألا ىف لجرلا

 ىف لاجرلا سفانت ةأرما انيأر ناو « ةيلزنملا ةرسآلا ماظن لب نوكلا ماظن لتخم

 هل مح ال ردانلاو ردانلا ليبق نم ىهف مهامعأ

 : نيمكاحملا كحأ وهو ىلاعت لاق ةيجورلا وأ ةيعامجالا ةايحلا ريس نامضلو



 | هك دم

 (ىطاومأن م اوقفتأ او ضعبىلع مهضعب هللا لضفامب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا)'
 رومآلا ةربخو ءاك ذلاو ةنطفلاو ةدشلاو ةوقلا 5-لا ةطلسو ةماوقلا طرش نآل

 . ءاسنلا نود لاحرلا ىف ةعمحتسم هذهو.

 ةموعئلاو ةقرااو ءايملا ةدشو ةئونآلا فعضب ةموسوم ىبف ةأرملا امأ

 نوئشلا ةرادا ةفرعءمع الإ لجرلا نع زاتمتال ىهف ةنكسملاو فطعلاو بحلاو

 . لمقتسملا لاحر اونوكيل دالوألا ةيبرتو ةيلزئملا

 نم نف ىف ةأرملا غوبن مدع رس تفرع كلل هانمدق امف رظنلا تنعمأ اذاف

 الغف لاجرلا نم هيف غيني نأ لق ىذلا يبرعلا طحلا نف ىف ًاصوصخ تونفلا
 لاييراا نه لك )وهو ةهيعسلاو هزارلا ثرذألا ىنم اها ثالعو ةاننلا نع

 لضف ناو نارمت تنب ميرو نوعرف ةأرما ةيسآ الإ ءاسنلا نم لمكي ىلو ريثك

 ةوقى ًاعبط دراو ثيدحلا اذهف ( ماءطلا راس ىلع ديرثلا لضفك ءاسنلا ىلع ةشئاع
 نف ىف دحأ غ وبن ىفال ةفيرشلا تافصلاو ةلضافلا قالخألا ىفو نيقيلاو نامالا

 اقيقد انف ةلضافلا تافصلاب قلختلا اناعخ انزومم اذإ نكلو ةيماعلا نونفلا نم

 هللا ىلص هناف كلذ نم عنامالو هب داهشتسالل اص وهف بادآلاو ةيبرتلا ذونف نم:

 . لعأ ىلاعت هللاو ملكا عم أوج ا ملسو هيلع

 لك ىف انقتم اليجج اطخ بتكي نأ ظاطخلل نكعال هنأ ( - م - اهنمو)
 ةباتك_ال ةسغرلا هسفن ىف كرحتن دقف - تقو نود تقو ىف لب نيحو تقو.

 . ةيحصلا هتلاهل رظان ريغو ليللا فوح ىف ولو ةئغرلا كلت قةحيف

 نم نهذلا ىلا سفنلا رورسم ردصلا ح رشنم ناكو اًكيش بتك ام اذاف

 هيتكي ال ام ةعءاس ىف بتكو لاجلا ةيافو عادبالا ةياهن ىف هطخ فراك مومطلا
 فيطلو>5 ةحارااو طسبلا لئاسو ةلاخلا كلت ىف هل تعمتجا اذإ اصومخ مود ىف

 هب مح نكي ل اع د 0 ه:#«رق ناف ءانغ ةّمدحو ليلع محسلو:

 مهلتسي نأ هنكع الف طسبلا لئاسو دجاو ريغ نهذلا دودكم ناك نإ امأ



 ل ا؟ةالال

 ,نم اريسي ثبلي نلو ءاوشع طبخ ملقلاب طبخيف هتبرقبعو نفلا لاح هلايخ نم
 .(هنف ىف نائف لك نأش اذكهو « ةباتكلاا نع لدعبو مأسل ىتح نمزثا

 :ةحرقلا دكو ركفلا لامجإ ىلع فقوتتال ىتلا اهمشو ةيوديلا تاطانصلا فالخم

 عيمجفف امهطوطخ هباشتت ملاعلا ف نانلا دجويال هنأ (- ه- اهنمو)

 ىتلا ىه ةيفيكلا هذهو ةباتكلا ىف ةصوصخم ةيفيك صخش لكل ذإ فورملا

 .نادهو را صخعش عباصأ ةمبعل هباشتت ال هنأأك ( ةم زاللاب ) موضعل دنع ىمسلا

 . ىماعلا ثحبلاب ناتب ام ناىمألا

 هه 1"ه5 ةنس رفص ٠١ راتب عباسلا ءزجلا ىف ءارغلا لالطا ةلجم ترك ذ

 ابنم فطتقن ردوس رمايو روتكحدلا ةلاقم ة الخ م 1981 ةنس وبام لوأو

 نا ام

 .فاشتك ال طوطملا ةلباقمنفو ريوزتلا سرد ةيئانأ !ثحاملاف لخدبامو)

 .سانلاطوطخ نأب انه لوقلانم انل دبالو مارا نم نيدوزملاض عب هبكتري دق ام

 ربهلاو ملقلا عونلو نسللف « ةريثك» لماوع فالتخاب ضعب نع اهضعب فلتخ

 .راث تارابتعالا نم هذه ريغو ةيسنجلاو ةيسفنلا ةلالاو ةباتكلا ع وضومو

 .ةصاخ <« ةمزال 3 بتاك لكل نأ ىنخم الو « هطخم ناسنالا هبتكي ام لك ىف ةحضاو
 .ىوس اهنم دحاو فرح ىفهدملةي ال اعر ةصاخ ةقيرطب طوطخلا ضعب مسرب وهق

 «ةمزال» اهطخي ىتلا فورحلا نم فرح لكل نأ اهو «بتاك ةئام لك نم دحاو
 اهماشن امهفورح عيج ى» مزاول» هباشتت نيصخش هلك اعلا ىف دج األ كناف ةصاخ

 هباشت ندم تاءاصحالا سيماونو ةيباسملا لدايتلا ةدعاق ىلا انعجر اذاو امات

 .ةرص الا عقيل افرحذورسششعو ةتس ىهو ةيبروالا ءاحطا فورح عيمج « مزاول»

 .ةيضرالاةركلا ناكسع وم نااعو .ةرمزويلمغلأ فلأ فلأ فلأ نيثالث لك ىف

 .هيمباشتت ناصخش مهند دحوب نأ ل وقعملا نم سيلف سفن نورام ىفلأ ىلع ديزب ال

 < مزاول > هباشتت فولأ كانه معن . هباشتلا لك امهطوطخ « مزاول » عيمج



 تبت ١ هر

 عيمج 6 مزاول 2 هءأش 20 نأ امأ قافتالا قدر ُطد مهطوطخ نعم نيف رح وأ فرح ُ

 تالدحتسملا ند نوكي داكمو ةعضرألا ةركلا ناكس نم نينا نيد فورحملا

 ( ١985 ةنس ىف ج ردنل لفط فطخ ثداح اطيسب الثم كلذ ىلع برضنلو

 سرد دقو هيلا هلفط ةداعال ةيدف هنم اه بلط ةلاسرب هدلاو ىلإ ثعب هفطاخ ناف

 ةاغوفملا طوطخلا نم)مر# فال ةرشعوحم طوطخ ذعمو ةيئانملا ثحامملا لاجر

 «مزاول»هيشن« مزاول ههفورحل اطخ اهئيب اودحيم لف ( ماعلا نمآلاةراداىف اهجذاع

 كلتل ىلاهح ردقت لمعل ثحامملا لاجر ماق الو . فطاخلا اههتك ىتلا ةلاسرلا طخ

 نودلم نوملم نم اص الا طخ ىأ ف رفاوت# نأ نكعال 9 اودحو ؟مز أوالا»

 (2١ لاَ ةرص نويلم

 1 ىلاعت هللاهعدوأ ىذلا مظعلا رسلا اذهنأ ل رظنلا ثنعمأ اذا تنأف

 ىل-ع تاعبقوتلا ثتيح نكد كللذو رشبلا ليد لماعتلا ناضو لو كل رامم هيلع

 كلذريغ ىلا ةيصخشلا قاروألاو ةيلاملا تادنتسملاو ةيلودلا تاقافتالا

 نعم ريثكب نهض دسلاب تاعبق وتلا و تاءاضمالا 5و هرو رضلاب مم ولعملا نمو

 . طوطخلاب نيريبخال رهظي كلذ نأ الا تاعيقوتلاو تاءاضمالا ىف ازنأج ديلقتلاو



 ل اهو

 تزول هب سمو
 ىلعو ةيبرعلا ةغللا ىلع ءاضقلا نوديرب مهيدلقمو نيب رغلا ضعب نأ عمسن

 موطوظخو ''' ىرشبلا ملاعلا تاغل ديحوت نودبري نورخآ كانه لب ىبرعلا طخلا“

 مولن كلذ مط م 2 تاهه ن ..كلو-

 لعولا هنرق ىهوأو اهرضي مف اهنهويل ًاموي ةرخص حطانك

 هتردقو ىلاعت هللا ةمظعىلع ليلدلئامقلاو بوعشلا نيب تاغللا فالتخا نآل

 ؟تاولأو تسلا فالتخاو ضرالاو تاومسلا قلخ هتايآ نمو ) ىلاعت لاق ةماتلا

 ف 00000 نوكلا رامعل زمر قملالا لملت ناآلو ( نيملاعلل اال كلذ ىف نا

 دق ىلاعت هللا نأ ىلع ( اليوحتشا ةنسل دجم نلو اليدبت هللا ةنسل دم نلف ) هقلخ

 نحت انا ) هلوقب ةليجلا اهفو رحو ةفيرشلا اهتْعل ظفح ةعركلا ةيبرعلا ةمالل نمض

 ليديتلاو رييغَتلا نم اظوفحم ميركلا نارهللا ماد اف ( نوظفاحل هل انإو ركذلا انلؤ

 مو:ىلا زرح ىف اهفورحو « ظفح ىف اهنْدلو « نمأ ىف كلذكةيبرعلا ةمآلا نوكت

 كلذب ىلاعت هللا ريخأ نأ دعبفأ اهموهفمو ةفورشلا ةبآلا قوطنعي كلذو ةمايقلا

 ىلع ةينبملا مهتفسلفو ةفلتخلا مهصيصاقأب نموثتو تاهرتلا نم هب نوتأي ام قدصن
 هللاو الك ! ! ؟ ةدسافلا تاليختلا

 ه 14 ؟ةنسةينيتاللا فورحلابةرب رعلا ف ور!تل دب ىتلا ةيكرتلا ةيروهجلا امأ

 وتناربسالا ةفلاهأس ةيملاع ةغ م 41 ماع ىلاوح فووماز ل روتكدلا عضو ( ( ١

 أب ربظ مهءارو ةيناعوملا ممانل نوكرتيو اهاوس نول ءءّدسإ هيأ رشدأا نيب ةماع ةخآ نوكت اين هته انعز
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 همه تناكنأ دعب امظع اططش تيكتراو « ًاريبك أطخ اذه اهلمع ىف تأطخأ دقف
 ]رع اهم كلذ نكي و « نآلا هيلع ىه ام ىلإ [نلضواف اههمدخ ىتلأ

 .ىبرعلا طحلا نكي لو « حج ىمالب حيجرت وه امئاو لوقعم ىمآل وا ةيئاس يرق

 ىلإ هوزرإأف ماكحلا رايك ضع سود ىف رمتخا أ وه اغاو ةيانج مولع ىنج

 الا يبعسي ملف ةلاعفلا لئاسولا مثذاخماب مهءابتا ىلع سانلا اورهقو « دوجولا زيح

 نحنف . نوطخاس#ر ةركنم مهبواقءهنم روفن ىف مثو للجلا ثداحلا اذهل خوضراا

 طوطخلا نم هريغ ىلع هتيلضفأو ىبرعلا طخلا تازيمم نم ممم ىتأن انه

 تاغللا نم اهريغ فكزأش نم طحلا اذه نم دسصقن ال ان علا عم

 فقينأ دصقق امتاوابلهأ ىكذع ةمرتحم ةنل لك نآل هلل شاع ةيبنجالا

 دهام فقيل ةيبرعا فورهلا صاوخو هنيد ةل ةيلضفأ ىلع لسم لك

 ءاط ارضانو اينوك

 حلاعلا طوطخ لجأو قرأ وه ةددعتملا هعاونأ عموم ىفرعلا طخلا لوقنف

 ةسذاجوهقست عيدبو هتسدنه لامجو هلكش نس> نمهلذاف ةطيسيلا هجو ىلع ىرشبلا

 نيماسملا نييهتناكم نع الضف نييبرغلا بناجالا ىدل ىحامرتحتاب وبح هلعجام هتروص
 هيف نوتتت و ةنوددقل نولازب ال مث نيذلاو اهيراغمو ضرالا قراشم ىف ث نذلا

 .لهأ نم وهوىدنكلا لوق قدأو نمحا امو ةعلدب ةلاعشأو ارو هل نو ركتسو

 لمتح أم اهقيقدتو اهفو رح ليات نم 0 ةباتك لعأ ال . ةرحبلل ثلاثلا نرقلا

 ه ١ تاباتكلا نم اهريغ ىف نكمي الامةعرسلا نم اهيف نكعيو ةيبرعلا ةباتكحلا

 نم مغلوب رعلل ام نوري نيقرشتسملا نم نيرونتملاو جنرفالا ءالقع نإ لب

 ىربنا نم مهنه نإ ىتح نسحلاو لالا ىرم مهفوره امو ةناكملا فرش

 ةينيتاللا فورحلاب اهدبتسا نم ىأر هفسي ذخأو ةيبرعلا ةباتكلا نع عفادي
 رومأ ةينامب ةيبنجالا طوطخلا نم هريغ نع زاتع ىبرعلا طحلاف

 .ىأ ىلع ىثمتيو ىسدنه لكش ىأب لكشتب نأ لمش هنأ ( لوالا ىمالاف )
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 ل ليكي نأ نينكا ةرهوح لع ارامر الو اهعفاح قاندعإلا تي :ةووض

 قرفف الكش نيس نم رثك ا نالا ىلإ مالسالا ردص نم هيلع ص دق هنأ دحم

 هلخدب ام لمي لازي الو نأآلا هيلع وهام نيبو ىلوآلا ةيلصالا هتروص نيب

 فراغزلاو تانيسحتلاو تاقيقدتلا نم ملسلا قوذلا لهأ نم نفلا بابرأ هيلع
 ةرئادو ةياف موسرو ةيسدنه لاكشأو ةظنم. ش وقن نع ةرايع ةقيقحلا ىف هنا

 + رمسةم نكدتالو [ىل هعأل ةعيئاوءاوذألا ةذيش

 ءاهبلاو لالا دودح ىصقأ ىلا نآلالصو ىبرعلا طملا نأ ركننال نم معز

 لبقتسملا ىف هيلع ًارطل نا هنأ نأ انل ن هكا نكلو لاك لاونسحلا ةياف ىلاو

 ,لكش هبإ انلق دقو ناهذألا اهروصتت الو لابلاب نالا رطخمال ىرخأ تانيسحم

 ,عدبملاو لات لا رها-ملا دب عوط ىه ةيفرخزلا ةيسدلا :ملا لاكشالاو ىمدنه

 | رييخل مدع عم رخ 1 ىف اهلخددو بلا نمامجر خم ءاشب فيك اهيف فرصتي نانفلا

 1 ٠ لبقتسملا ىف يبرعلا طخلا هسبلي ديدجب و" ىأ ىردط نُث هرهوج

 | وأ ةينحنم هبش طوطخالا ىهاف ةيمئرفألاو ةيبنجألا طوطخلا امأ

 .ىنفلا لاملا نم هل سيلو ايلاف رخآلا ف قديو اهيبناج دحأ ىف ملقلا ظاغإ ةرسكتم

 تالثلا ودهلالدعا وق نع دآلا اناعك ىف سزل اناا قردلا طخلا تاج زك ذباف

 ؛ةرابع امنآل اليلقالا فلتالال ةدحاو اهندعاقف ةينيصلاو ةيناايلا طوطخلا امأ
 الق ريثك دءاوق هلف ىلرعلا طخلا اماو - بسخل ةء.تع طوطخ ةلج نع اضيأ

 . لكف ىفرعلا طخلا نم ريثكب لبسأ ةيبنجالا فورملا ميج تناك كلذلف رصحنت

 + نم هماعتي مل ناو له آلا هجولا ىلع ىبجترفالا طمخلا دقي نأ هتكع ىلرع طاطخ
 ٍْ ةسدزطا ولاكشالا نع ةد رجلا ةيلكيطا ميوط نطققو سكعال و هانعم فرعزالو لمق

 أ . اهفلأ نم سوفت ىفو ٌمدنع الإ الوبق اهل سيلو لاجلاو نسملاب اهلع كحال

 ( 04 لكش ) نابايلل قياس ءارزو سيئر ملقب ةيناباي رعش تايبأ رظنأ
 ةعامطلا هكر راع ىلع نيعلاب نوتنك ف 4 ومءطم ة.ذمصلاو ةمب رعلاب ةدةذص كاهو

 موا دو



 ا

 به 1 ىندصلا مبطخ ريثأت 59

 طخلاب ءىذث هبشأ ( هتامالو هتافلأب (

 ةيلباملا ةغللا هب بتكت تناك يذلا ىرامسملا

 كلامملا رثكأو قارعلا ىف ةيروشالاو

 . ( ه5 لكش ) ةعدقلا

 هو لكش

 رظنلا نعم نم نأ ( ىناثلا سآلاو )
 م كالذ ريك - امدسأ ايراقت 2 اش ءامش ال

 يي

 هم لكش (

 راس نيدو هس دهم يي رعلا طخلا

 اريببيخ راصو اغلا نذف مع كر
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 نم ىبرعلا طخلل ام ىلع نيهأربلا فرظأو ةلدآلا فظلأ نمو . هايافخو هرارسأج
 فورملا عاونأب بوبحملا نسا نوهيشي اوناك ام اريدك ءارعشلا نأ ةعيفرلا ةلزئملا
 داصلاو ميملاب مفلاو واولاب غدصلاو نيعلاب نيعلاو . نونلاب بجاملا اوهبشف ةيبرعلاا

 فرحالا هبشف ىنءملا اذه سكع مهضعبو نيشلاب ةروفضملا ةرطلاو نيملاب ايانثلاو

 ادابشتسا كلذ ىف لسيبق ات اريس ًاًئيش انه رك ذنلو بويحم ا ءاضعأب ةيبرعلاا
 ه 57 ةنس ىقوتملا فاد# نب نينرقلا وذ عاطملا وبأ لاق ع وضودال»

 فل الل ماللا قائتعا تأ راذإ فحمملا راطساف ءال دس> ال ىلإ

 فغشلاةدش نمايقلامل الإ امهقانتعا لاط امهنظأ امو

 : مهضع) لاقوم

 ا

 لق اهيلع طق ىرج ام ةردق ىرم تروصفور#

 (" مف مملاو ناتفلا كفرط اهب نيعلاو بجاحلا الون

 : ىميخلا نب دجأ لاقو

 مالو داصو واو هتنم ضر  اعلاو مفلأو بيمحلا غدص نأ

 ماعلا راذعلابو انس مث ال نساحملا نيب لسصو ىم:
 مالسلاو انقارتفا ىضقي هيف عاود لصو هارأ ىنأ ريغ

 حدسع ةديصق ظيرت# ىف 83756 ةنس دولوملا ىرغملا ةلدح ن دمجأ لاق

 ءاضءالاب فرحاآلا هيدشت ىف نسح رصانلا كالملا ناطلسلا اهم

 هرضنلا ةماقلا قيشر يىسمأ اهب فلأ كف

 هرط ا(.طاخم باتك لا ةيشا# نيش ىو

 بيبحلا هجو ىلع ةبوتك-لا ( ممن ) ةظفل ىلإ فورالا هذبب راشأ (0)
 . ةيوذعم ةءاتك



 سس )56

 ا""هرقنلاو نيغلا لثمع علا ف تحرصأ نيع 7

 :ةةفيطل تاراشاو ةيسرغ ناعم:ةيبرعلا فورحلا ةئيه تم ذخأ مودي و

 .ثمحلا ىف َض 554 ةنس قوتللا ةدايز ج رفلا ىأ نب ى4# بلاط ىأ لت

 . ةماقتسالا ىلع

 امسلا ىلا تودس ولو دارملا لت مقتساف ةداعسلل ىعسمت تنك نا

 امدقت ميجا ىلع ماقتسا امل اهفورحضعب وهو ةباتكلا فلأ

 : لاو>أآلا ساكعناو نامزلا رييغت ىف مطوقو

 نيكملاو فاعسالاب صتخي مغ زبنمو هانم مرحي مقتسي نم
 نونلا جاجوعءا هب زفو مجتع هتافف ماقتسا فلالا ىلإ رظنا

 ماقملا اذه ىف باتكلا فلؤم لاقو

 بكرتت اهؤازجأ ةطقت نم اهناف ترظن اذا فورملا لك

 29 تاس فلآلا ةروصوم. ةذوكابا رديف قورطا ويف
 ءبدهت ةقيقح نيعارظناف .ةمح ازومر هئرر مل ىرتف

 .فقثل اذه انركذ نكدلو مالكسلا انب لاطل هب انيتأ ول امم كلذ ريغ ىلإ
 ةيصوصخ هذ هو نامزلا .مدق نم ةيماسلا ةناكملا نم يبرعلا طخلل ام ىلع
 هاوس نود هيلع ةرورهةم

 ةليلج ةمدخ نيماسملا ءاماع اهمدخ دق ةيبرعلا فورملا نا ( ثلاثلا رمآلاو )

 اوفتكيمل ءالجالا تاءارقلا ءاماعف رييغت اهيلع ًارطيالو للخ اهلا قرطتيال ثيح

 .ةيبرعىه ىتلا فورملا روص ىلإ رظنلا درحع.ىلرع ناسلب وه ىذلا نارقلا ةءارقب

 اوفلاور نورا قاقل ىف اليطا نو نانسالا هرم دعا وت ارك رتل ودشو لو اذفنا
 ملع ىمسل ةميق امتك كلذ ىف

 .انه دارملا هو ةكيدسلا اًضيأ .ةرقنلاو ضرألا ىف ةزيغص ةرفح ةرقبلا )١(
 . ماقملا نم روظل 5

 ورحلا عاضوا بيض ةددعتم لك" ىلإ ٍفلالا ة ةروص ساقثت ىأ(9) ٠

 .اهروصو ةيئاحطا

 اهماقلاو فورهلا جراخم اهيف اونيب ديوحتلا



 م أ. اتا

 اًضيَأ اذهب اوفتكي و ار هظيامو اهنم مغديامو قفربامو اهم مخفيامو اهآافصو»
 نوكي) نيقتحلا خياشملا هاوذأ نع ذخالاو ىتلتلا نارقلا ةءارق ىف اوطرتشا لب

 فورحلارلع ارطينل هنأ بيرال ليلجلا ملعلا اذهبف«لزنأ ام ًاحبحص فرحالاب هقطف
 ظفحب نالكوم نايوق ناسراح وحنلا ملعو ديوجتلا ملعف؛رييغتو داسف ىأ ةببرعلأ
 تاذو فورحلا رهوج ىف أطخلا نم نأسالا ظفحي لوألاف. اهفور>و برعلا ةْعلا

 ىهوىتلا اهتافص ىف أطخلا نم ناسالا .ظفحي ىتاثلاو؛قطنلا قاطم ثيح نم ةملكلا

 ظفحل عمتجا هنا ممآلا نم ةمأ ةيال دج لبف اهرخاوأ ىف ةيبارعالا تاكرملا
 قالطالا ىلع يملا لضفا ىه ىنلا ةعركلا ةيبرعلا ةماالل عمتجا اماثم اهتغلا

 ًارارسا ةيبرعلا ةيئاجطا فورحلل عدوأ ىلاعت هللا ذأ ( عببارلا رمآلاو )
 ةمرعلا فرحآلا هداه لعق انك 2 وا اذارفإ تا ءاوس ةيرغ تافرضاو ةسخ

 هذهو ايمسلاو رفجلاو ةجربازلاو رحملا لمحو قافوألاو ممالطلا حامم فقوتي

 محلا _ءرع رظنلا عطقب ) اقلطم ةيبنجالا فورا ىف ةدوجوم ريغ ةيصوصخلا

 ماع ) ىمسي لقتسم نف زومرلاو رارسالا هذه ةفرعماف ( هلكك لذ ىف ىعرشلا

 هلها نع قلت ىلا جاتحي لب لجر لك همهغي الو صخش لك هفرعلالو ( فورحلا'

 ابق راو ادا رفإ فورحلا صاوخ نع ثح. ادله فورحلا ملعف ةماث ةضارو.

 هتروصو (؛ بيك ارثلا و قافوالا هثدامو « ةيبرعلا ةيئاحطا فورحلا هعوضومو

 فرصتملا هيلعامو « اهنم جتني امو مئازعلاو ماسقالا فيلاتو افيكو (6 اهميسفتا
 تايناحورلا هتيثرمو ًاءازتناو ًاعاقإ بولطملا هب لص هجو ىلع فرسهتلا ةباغو

 عّئابطلا ةفرعم (اهنم) ةريثك هوجو نم بطلا ةفرعم ىلا جاتو ةماجنااو كلفلاو

 فورحلا لمعتسا اذإ راحاا:جازأا بحاص نآل ةجزم الاو.ج ردلاو تايفيكلاو

 سكعلابو قازتحالا وح ىف عقو ةراحلا)

 ىعيدطلا ىولعلا فرألا وهو ايكلف ةراث نوكيامةيبرعلا فورملا نم نأملعا 7
 ايدسج ايافس لوك ةراتو ىظفللا وهو ايطسو نيكي ةزاثؤ؛ قيقحلا ىتاحورلا
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 ةبل ةوقو القعو ابلقو اسفثو اعورو امج فورملا هذط نأ اًضيأ ملعاو

 هنسنلا ةلاثما ةقذاث ىو وو لكن. ةيرضو هعبج قرا ةروف ةيعيالاةوقو
 برضو ةيعيبطلا هتوق هلقع عبرمو . هلقع هبلق روبظ مامتو هبلق هلاثمأ ةعبدأ فو
 ءايلا فرح كلذ لاثم ؟” ةيلكلا هتوق ةريشع ىف ةيعيبطلا هتوق

 ةيلكلاهتوق  ةيعيمطلا هتوق هلقع هلق هسفن هحور  |همسج

 إ 3 ”١ ١7 ا 55 655٠|

 ريغو بك اوكلاو لزانملاو جوربلاو مئابطلا ىلع فرحآلا هذه اومسق دقو

 .نم لكلفةماظلا فورحو رونلافورح نييواستم نيرطش ىلا اهومسق مهمأ كلذ

 .ةلزنم ةرثع علدأو ةرهاظ ةلزنم ةرشع عبدا رحل نأ 6 اف رح رشع ةفوأ نيمسقلا

 . هلحم ىف نيبموه ام ةنطأي

 ةيبرعلا فورحلا را رسأ نم ركذ هنأ نيققحلا بك ضعب ىف انأ رددلو

 .امنإ هلوق نف اهيناعم مهف كاردا نع انرصق انأ الإ ةفيحص نيسمخ نم رثكا وحت
 كالفأ ةينامث اهتدئريم فورحو« كالفأ ةعبس اهتدئرم فورح ةعلرأ بنارص ىلع
 لكلام ركذ مث كالفأ ةرشع اهتبترم فورحو؛ كالفأ ةعمل امتبتيص فورجو

 رصانعلا كلذكو ةدوربلاو ةسوبيلاو ةبوطرلار ةرارلا ىه ىتلا مئابطلا نم فرح

 بتارص تس ىلع نيقق#لا طئاسيف لاق / اوه وبارتااو ءاملاو رانلا ىه ىتلا ةعبرأل

 ةريثذ ماوغدفورخا هذطنإو لاق م ب واع انفو رح ةيئرص لكل ت رثذو

 قالث سنجو ىلانث سنجو د ردن ساس( ةعلزأ اهم لاقو لاوعلا هذه ننانحا 35و

 ناو كلذ ىف لاطأ دقو فورملا نم كلذ تح لخدب ام ركذ#م م ىعابد سنجو

 : ةيدنجالا فورحلا ىف دجوتال را رمالا هذهف 21 مات ليصقتم

 ةيباسحلا ماقرالا ىلع لد: نآل ةملاص ةيبرعلا فو رحلا نأ (سماحلا رمآلاو)

 فرحا ةهانتو داح الل فرحا ةعست اهيف نأل مثلا هجولا ىلع اهناكم موقتو

 :اقرف اند4_>وف ةروك ذلا . باسحلا دادعا ضعب عم اهان راقو ةدعاقلا هذه انب رج دق )1(

 عضو يف ىعيطم طاغ لصح وا دادعالا جارختسا يف ةصوصخم ةدعاق نفلا اذه صال ام رلف اريك

 ,لماتف تادذلاب ةدوصقملا هو زيغللا ولةعهلقروهبظ او هلوق نم ) ماع ( ةماك نأ وأ بالا مافرا



 - اة

 يلع كوقلطي أم اذهو خل الآ عاودت سو كاقنل قرح ةعفو تاريقتلا
 ا" غاطض ذم تشر 0 صقةعس نلك ى طح روه كح < | : م همدتراو ) دما ( باسد

 د د اييسطا ماقدألا باسم لضافالا ى فعن اهمظن دقو

 تار صف عسسل كت تا داو 0 زوه د '

 9 و 27 م 0

 ""تايجاولا_ ع "يف ١) غ تاكل ظض دخت تشق

 يما د ولطعل ةدعلا زدقب قرط اوورك .كلاالا نع باتشات فاو: ناف

 . ارح مهو - خم افلأ قوفداو مه فال

 بيرت نوكيف ةبراغملا حالطصا ىلع امأ ةقراشملا حالطصا ىلع باسحلا اذهو
 دابعلا نوكيف - شفظ ل تسر ضةعص نأك ى زط> زوه دحما : اذكه دمنا

 نيشلاوةثاعستب نيغلاو ةئاعامءاظلاو ةئاعالثب نيسلاو نيعستب داضلاو نيّتسب 0

 ماقرألا ٍِء ةيبرعلا فورحلا باس>لضف ءاماعلا ضعي نا لب . كلذ فرعاف فلأب

 ىف اوفلأ نيذلا نيمدقتملا ناف اهظفح ةلوهسلو اهمظن ناكمالو راصتخالل ةيباسحلا
 ٌمدئاصق ىف ا اوزمرو فورالا اوامعتسا داصرالاو كافلا ملعو تاقيملا لع

 ىرصملا افلا سوت نبا داصرا طمض ىف مضعب لوق كللذ ند مزجارأ و

 بقع امو اهل دز ةسم+و بل ىدجلا نفاز فالتخا قئاقد

 بل دوعل ةسّمخ صقنأف هلئمو ت0نس ىف ناط رسلا ءادترا ىلإ

 ) هفرعاف راهم نم سوقلا فص ىف داز' ىتاا قئاتدلا ىذف

 ةقيقد نونسو ناتنثا ىأ (بس) هلوقو ةقيقد نوئالثو ناتنثا ىأ يل هلوقف

 ف رخال هذه نوامءعتس كلذك ونفلا اذه لهأ دنع فورعم وه امث كللذ ريغ ىلإ

 لئس ءافرظلا ضعب نأ كلذ نفث ةريهشلا ثداوحلا ٌخراوت .طيض ىف ةرتكب ةيبرعلا
 تام هنأ كلذ ىنعمو ( شمشملا ف ) لا_ةف قوقرب تاطلسلا توم خيرات نع
 ةفرعمو دئاصقلا تارا ددع ةفرعم ىف كلذ نولمءتسام 1 رق و ؛ ه2 6١١ ةنئس

 تاهقيملا ملع ىف ةموظنم ةلاسر ىف مهضعب لوق كالذ نم تتكدا عبط م 2 رات

 نيزاريعلاو نيينايرسسلاك ة مه نا د 1 بينرتلا اذه )١(

 هشلا نزو بسحب اهيلع تاكرملا انلمح (؟)



 ل اأ"ةمحلال

 اهدو سرشف 2 و ايماطو اهدع طس ظفحا اهايبأ

 م( طسبب ) هلوقب اهلا راشأ اتيب نوعبسو ثالث ةموظنملا هذه تاببأ ىأ

 ا كلذ ريغو ه ١١ا/4 ماع ىأ ( اهدو سرفب ) هلو اهقيلأت ماع ىلإ راشأ

 . نطفلا بيبلل ةيافك مدقت ام رك ذ ىفو هؤاصقتسا نكعال

 تعطق اذا لاق هناف فصان كب ىنفح هك ذ ام وهو ( سداسلا صالاو )

 نم رثك أ اهنم فلأتي نأ نكع افرح ؟4 قابلا دمتم دملا فرحأ نع رظنلا

 نيعلا باتك ىلع عالطضالا نم كلذ كل حضتي اك ةلك فلا فلا رشع ىثا

 كارتشالاو هابتشالا نعظافلالاتدعبو عضولالاجم عسنا كلذبو دمحا نب ليلخلل

 فورح نع رظنلا تعطق اذا كناف الثم ةييرفآلا تاغللا فالي ناكمالا ردقب
 ددعو اقيض امف عضولا لاجم ناك كلذبو افرح رشع ةعست قابلا دج تاكرحلا

 داثك | اف ىرورضلانم ناك كلذلو كارتشالاو هايتشالا اههف رثكيو لقأ اهظافلا

 كلذب دستو ةل-.لقلا فورالا نم ةريثك تاك فيلأت اهتاعارع نكمل تاكرملا
 ره ١ اهفورح هل نم أشأ ىذلا ىعيبطلا سصقنلا نم ًاءزج

 ةيبرعلا ةخالاب مالسالا ءاماعاهعضو ىتلا تاقلوث لا ضعب نأ ( عباسلا ىمالاو )

 نمل ايلف ناينألا وكف آلاذ1 تاحنلا نيكفلا نيم ارا قف هنت ىلا اهقووخو

 ًادبأ ةيدنجالا فورحلا اهماقم موقب ال ةغالا نم نيعلضتملاو لعلا ف نيخساراا

 لثم اهفورحو ابل سفنب عضت نأ مهلا نم ةما عا ووفق ضشنلو

 عاسناك اهتعأ عاسلا مدعلو ضعب نع اهفورح ضع ةباين مدعل تافلؤملا هذه

 ةيب رعلا ةعللا

 ناونع بانك ةفيرطلا ةنيعلا فحتلاو ةديرفلا ةردانلا تافلؤملا كلت نف

 ىرقاا ليععتال ىفاوقلاو ضورعلاو وحنلاو ْض راتلاو هقفلا ملع ىف ىفاولا فرشلا

 ىلا ةمسقم هءاحفص نم ةفيحص لك ناف م٠٠15 ةنس فطتقملاةعبطع عوبطم وهو

 هقفلا ملعىه 4.ءانلا ةدمعألا نعرظنلا عطقب اض رع اهتءارقف دئارجلا ةدمعأك ماسقا
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 دجو. ام كلذ ريغو ةروكذملا ةسْجخلا مولعلا نمرلع ىه ةدح ىلع دومع لك ةءارقو

 ثحبي هنأ ريغاضيأ طقلا اذه فاصولل رخآ باتكهيليو ةينفلا تاركتبملا نم اهيف'
 ةيكسملا ةحيفنلا ىمسب هلثم ًاباتك ىطويسلا مامالا فلأ كلذ كو ىرخأ نونف ىف

 . لا ميدبلاو نايبلاو ىتاعملاو ضورعلاو وحنلا ملع ىلع لمتشي ةيكلملا ةفحتلاو

 نأ (اهنمو) جر -- 195:4 ةرمش ةيردئكسالاب ةيدلملا ةيتكع دوحوهم وهو

 رثكأ وه ىذلا فلألا فرح نم ةيلاخ ىهو فئاح نامث ىف ةعوبطم ةيطخ

 ىضر بلاط ىلأ نب ىلع ىلا مهضعب اهبسأو فورملا رئاس نم مالكلا ىف الوخد
 . حيحص ريغ هنظاو هنع ىلاعت هللا

 سدلو ةلمهملا فورمحلاب ةموظنملا دئاصقلا نم مهضعبل دحوي ام (اهثمو )

 لمهم فرح اهف سيل ةمحعملا فورحلاب اهثم دحوب امو « ةطوقنم فورح اهف

 فرح اهيف سيل ىرخأو « لفسأ نم طوقنم فرح اهبف سيل ةموظنم مهضعبلو
 قرشا و طر طوف رتجو ا اويين اهقم لق رع فوقف مهضعبلو ؛ لعأ ني طوقتو

 ىحم عونلا اذهو ةعرتملا تاموظنملا نم كلذ ريغ ىلا « ةلمهم ةلكوةطوقنم ةلك

 ىمسأة لاسر ىنعملا اذه ىف ىنسويلا هللاديع ديسلا فلادقو( عالطالا عسوب ) دنع

 طوقنم محءم فرح اهيف سيل ةلموم اهلك اهفورح كلاسملا لهسال كلاسلا دراوم

 اع ظيراقت رشع ىهو اهطع ىلع ةلءبم ابفورح لك ةلاسرلا هذه ظيرا#ت كالذكو

 ًارقي ام ( اهنمو ) ( ىباهشلا بلا ) مما ادع ام اضيأ ةلمهم نيظرقملا ءاعسا لك نا

 داع راهخألا نضل نم ارق امو ( سووكاوو ةاغووس زر و ايكعو اراب

 ىلع وأ مبرم وأ ةرئاد لكش ىلع ام نوكي امو ؛ اضرعو الوط اهنم أرقي امو

 ركذ ام عون لكل ةذبط“ انينآل ةلاطالا فوخ الولو كلذ ريغو ةرحش لكش

 دغب امف غبطت ةلقتسم ةلاسر ابلعحتس نكلو ريثكلا ءىشلا كلذ نم اندنع ناف

 ىلاعت هللا ءاش نا

 كلذل ادج ةعساو اهفورب بتككت ىتلا ةيبرعلا خلا نأ ( نماثلا ىمآلاو )
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 ةفد ارت هقاكللا نمر ريقبك درع ود اعل ١ نع نوال :قاورألا شع نأ د

 .ناسنالل لهسيام اذه ىفو - ءاممالا نم اريثك تايمسلا ضعبل دج اري « ىنعملا

 .نوكيدقو - اغيلب اريثاتوانسح اعقو مالكلل لعحيو رثنلا قاستاو رعشلا ةقيرط

 اذإ م جرح فقوم نع جورخو صلخم نمسح فرخ ماقم ةلك لاعتسا نم كانه

 .نأ مزتلادقف ةيرجه ١7١ ةئس قوتملا ءاطع نب لصاوك انيغ ءارلا لدبي غئاأ ناك

 ةعقر بتك مهضعب نأ ىكد دقف لثملا هب برض ىت> همالك نم ءارلا فرح طققسإ

 .«دراول اودراشلا اهنم برش قيرطلا ىف ردي رفحت نأ نينمؤم لا ريمأ ىعأ» اهف عقو

 ارو. اعهككف: انف |رتنا رق نع هردتعلا يمان ريدا ةرضح وهز. ل ماول ايققدو

 .هنم قئتسي ةالفلا ىف بيلق شيني نأ هللا ةفيل> كح » لاقو اروف باجأ اهيفام
 مع و « ىدايلاو ىداغلا

 ةغللا الث ةروص# ةرئاد ىف ىه لب كلذ ك تسيلف ةيدنجالا تاغالا امأ

 ظيوطعضءصءثوذ(خ (ح) فورألا هذه اهيف دجوال ةزلكنالا

 دجوتالو اهرخآ وأ اهطسو ىف ةزمطا نوكتىتاا تااكلا اهيف دجوتالو ق « غو ع

 تينأتلا ءات ةباتك نيب قرف اهيف دجويالو « ءايلاوأ فلألاب ممرتال ةدعاق اهيف
 واولاب فطعلاو ءافلاب فطعلا نيب قرف اهيف دجو»الو « ةطورملا ءاتلاو

 ةيبنجألا تاغللابةفرعم انلتسيل هنأ فسالا عمو - رصحال امم كلذ ريغ ىلإ
 .ةججرت نآرقلا ةججرت زاوج مدع رس ملعي انه نمو - اذه نم رثك أب ىلأن ىتح

 ةيبرعلا ةغللا ريغ ةيفرح
 نع اهم يىبرعلا طحلا زاتع ىتلا ةءرهوجلا رومألا نم ىه ةيناعلا رومآلا هذه

 رفلا لامعال ىعادالف لداعلا فصنملا عانقال ىنك:ت ىهو رشبلا طوطخ نم هريغ
 ثحبلا ةلاطاو



 الس ع و

 ري ميار ابكي
 .ديلوال ةباتكسال ًاعطقنم ناكو جايطا نب دلاخ فحاصملا طخ داجأ نم لوأ

 م١171 ةنسىوتملانبدهازلا رايك نم وه ورائيد نب كلامهدعب رهتشا مث كلملادبع نبا

 امهدعل رهتشا دقو مدقت مك فحاصملا ةباتدك ىوس اهب شيعل ةفرح هل نكست 3 :

 بيهذتب نيم رغم اوناكدق وى أي سام كرتلا ىطاطخ نم ايو ن رخآتملا نم ريثك

 .ةقدلاو ةعاربلا نم ذورهظاو ديعب دح ىلإ اهشقنو اهتفرخزو ةفيرشلا فحاصملا

 ناد ف اناودقو#ايقور ندعو اطامغ اذوخام نانا لدك ام نيفثلاو

 .صع ىتاا ناولألاب ةفرخزملا ةشوقنملا ةيهذملا فحاصملا نم رصع ةيبرعلا بتكلا

 ربك أ ىهف ؛ جاهواهيهذو تباث امول « مويلاتشقن امن ك ةنس ةئامسمخ وحن اهيلع

 قف نويضاعاو اف اس روتشا نمُث ؛ ةفرخرلاو بيهذلالا ىف مم دق ودم رب مطةداهش

 .دمح نباو د# و ىطقسلا نباو رامتنب ىسوم وباو ىيطقيلاو ريغصلا ميه ربا كلذ

 .نف مدقت دقف اننامز ىف ماو ىنادمطا دمت نب دمحخو « هئباو ىعزحلا هللادمعوبأ

 ممرك ذل يعادال كلذل هب نوفرتهللا رثكو امظع امدقت ممرلاو شقنلاو ةفرخزلا

 .هللا مالك ةباتكب نيطاطحخلا نم فرشت نم رك ذل لصفلا اذه انصيمج دقلو

 .ءازجألا نه هويتك ال ضرعت ريغ نم هئم هويتك ام ددع ناب عم لجو زع

 اهريغو ةيعدألاو داروألاو ةيماعلا بتكلا نم هوخسنامو ؛هروسو ةيناءارفلا

 اهنكلو ةغلايمكلذذأ نظيف نآرقلا نم ريبك ددعل مهتباتك ءىراقلا رثكتسي دقو



 د

 نارقلا نمهيتك امددع نم ققحتن 1 نم نيطاطخلا نم رك دن لب ةقيقحلا دعت ١

 ارا را هش مون | ًاريثك نأ عم

 2 دوجو مدعو بلطلاةرثك . واهكعلا تاك عاطقن اال وعد ناكايف

 رحاب ٌمدحا عمج دقلو . ةلئاطلا ىلا آلا نم نوذخأب اوناك_ف مهنامز ىف

 كولملا 0 و ايهذ هينج فال1 ةميرأ ن الا ىواس ام طقف نآرقلا ةباتك

 دجاسملا ىلع اهنوفقويل فحاصم ةباتك مرصع ىطاطخ نم بويلطي نيطالسلاو

 غلب دنقل ىح ةلئاطلا غلابملا كلذ ىلع نوةرصيو مهيلع زءإ نمل اهنودهم وأ ةريبشلا

 هفرخزو هدلجو هيهذو هل هبت ك ىذلا فحصملا ةبام_؟ ىلع رصانلا كللملا هفرصام

 هنومظعلو اهستاكذوب رقي اوناكو رانيدفالآ ةتس نم رثك !ىنادمطا دع ندع

 . اهتباتك-ل عاطقنالل مفاد مظعأو مط محشم ربك أ اذهو معنلا هيلع نوقدغيو

 نمزلا ىف ًاءافصو بلقلا ىف ًاحارشنا ناسنألا دجو نإ ةبوعصلا نم سداو

 بتكيو اهريغلوأةعركلا فحاصملا ةباتكل مطقنيذأ ًاريبك ًاردقتو ةمات ةحارو

 نءاتدهش لاق ليءامسا نب بولا نودمح ىلأ ن ءىكح دقو.بتكي نأ هللا ءاشام.

 بيرق (ه 5١7 ةئس قوتملا ) "” ىديزملا دم ىلأ نع بتاك دقو ةيهاتعلا ىلأ

 نال ةقرو فالآ ةرشع كلذ نوكيف ةصاخ ءالعلا نب ورمع يأ نع دلجم فلا نم

 مجنمقردب مماقلاوب | ىنثدح لاق رصنلاوبا ثدحو ه ١ تاقرو رشع دا ريدقت:

 تأدق نأ دعب هتيشاحم م و ( هحرسقت 0 دّكمود رسك_:ا دقو ةلودلا فيس.

 ضرع نو ىنم كاله باح ىلإ داع دقو لود ةلودلا اس تءمسف لاق هرك اأسع

 تاأسو كالذ تمظعتساف ةلقم نب ىلع نب طف ةقرو فالآ ةسخ ىتردص ىف ناك ام“

 نادمح ىنب ىلإ اءطقنم هللاديعوبأ ناك ىل لاقف كلذ نع ةصاخلا همدخ خوبش ضعلا
  8م ٠

 ىوغللا ىوحنلاى رقما ىديزلاب فورعملا ةرمغملا نا كرانملا نب ىحن وه )1

 امهريغو جيرج نباو ءالعلا نورمت ىبأ نع ثدحو هدعب



 ا

 موقيف مالقاو ربا هيف ضوحو خمنال ءىث هلو تسد ساجمو اهلك 1ث' شرف

 خسنيو سلاجلا كالت ضعب ىف سلحيف دوعي مث هردص قاض اذإ رادلا ىف ىشهتيو

 رخآ ساجم ىف سام مث ناتسبلا بناوج ىلع فوطيو ضني م هيلع فخعام

 نه ه ! ىصحتالام هطخ نم مهنئازخ ىف عمتجاف اذه ىلعو ىرخأ ًاقاروأ خسنيو

 ةقيقلا كل برقيام ةياك-هلا هذه ىنف ناكلخ نا

 تزارقلا نم نيطاطحخلا ضعب هيتدك ام ددع رك ذن لودجلا اذه ىف نحنو

 تاقتيطلا ىف ىلاعت هللا ءاش نإ مهججارت ىأتسو مهام نايب عم م ركسلا

 |[فحاصملا نههبتك امددع كلمالفللا مسا فحاصأا نمديتك امددع كءااخاا مسا

 "ياسو < 4 ىلإ باوبلا نا 00 ا رك هداز برع رمم ن لدم

 2 4 د ينود.آلا ر< نب ىنطصم و» م.٠. و |ذزاحلان اب فورعلاىلعز نيسحلا

 15 ا ىلحلا هللا ةمه ندم و ه.. و |ىرصيةلادمحا نيد ديسلا

 » ه4 »د |ىزيربتلا دمت نب بارحمت 2 » عابإب د اىدركلا ىلويالا دمع نب رم
 2 ع » باودلا نبا » ؛.٠ »| ليعامسا ن ناضمر

 2 هه |١ قاحسا هذددع خيشلا 8 ام".١٠ ا ىماح نا

 روك ذملا نا هظفل ام 175 رص روك ذملا ةجرت ىف نيطاطحلا ةفحم ىف ءاح )١(
 نت هنإ ىأ فلا اهانعم ةمسراف ةلك را زهو ( ةليج فحاصم رازه ( 51

 لعةينف ةبات 5 فحصم فلا هب اتكف ةميظع ةغلامم هنإلاق» قملاو فحصم فلأ

 ةنس نيس فحاصملا ةباتكب لغتشا هنأ انضرف وافع نيطا ءىثلاب سيل دعاوقلا
 هذه ىف هيتك ام عو# ناكل عاطقنا ريغب ادحاو افحصم بتكي رهش لك ناو
 نيثالثو امئالث بيترتلا اذه ىلع فلألا ةلككتل اضيأ جاتحيو فحصم ةئائس ةدملا
 رظنلا مدع عمو مهلعتلا ىف اهاضق ىلا هرمع لثاوا ىلإ رظنلا مدع عم ىلهو « ةئسا

 الإ انيلع ام لاح لك ىلعو قئاوعلاو راذعالاو ضارمألا نم ناسأالل ًارطنام ىلإ
 هبيغل ملعا ىلاعت هللاو ميركلا ءىراقلا رظأ تافلإو درو لقنلا



 دج كح

 مسا مسا فحاصملانمهبتك امددع طاطألا كالا يكل طاطألا

 اهحصم 5٠ بتك هداز ىرونا لي اهحصم ١968 بتكأ هللا عنص نب هللا ضيف

 » 4٠ »| ركب ىأ نيىنطصم | » 1١7١ »| ىطوؤاندآلانسح نبدمتأ
 » +. | ينابفصألا نيدلا ثايغإ| » 16١ »| ىرصيقلا ىلع ندع |

 » م٠ |١  ىلوضانا نسح 8 1٠٠١ ه| هداز مويق لاس دم
 » +490 |١ ىسارآلا للا دمح » 1٠١ »| دجا نب مقار ىنطصم

 » *“1  »| صلخلا ىنطصم ظفاح | » 599 »|  ندلا ىلو ظفاح

 » 4. د ىلع شاورد » م٠ ة|قوكلا ىمارم نب قحسا|
 2 56. » قوصلا لم ريد 2 48 | ىسرافلا ددزاب نب ردص

 2 مم ود ىدرو رومسلا 00 2 ١"١٠ 2 رداقلان ىلع دوعسملضفلاوب |

 2 ؟ىم و نامع ظفاحلا 2 ها“ »|  لالح ندلا ىمم

 2 "50 »ا ساويس ندلا ل 2 م6 »| هفغيلخ ندلا ماسح

 » امه د لاك دوم# م» وم د ةفءاخ بحجر

 2 مه |١ سطتم ندلا ردا 9 88 ه2 |ىناثااغ.شلا بقلملا ىلع شيوردأ

 » 159 |١»  نوغرا هللادبع م» ال١ ها دلقم نب ىلع نيذقنم |

 2 454 »| ةفملخ ىدنفا ليعامساأ | 2 ٠« »ا فسوي نب مسار لدغ |[

 3 ممم و ع دما نب نيسح 2 ه٠ 2 ىرادكسالا ظفاحلا دم ظ

 » +4 د>| ىعئاه للادبعدي_سلا | » >4 »| قكرتلا ظفاحلا ىنطصم
 2 مك د ما سرلا رمح 2 ٠٠ »| ىقرتلا ىرهشلا دا

 2 ١١" 2 دهحأ نب نيسد 2 ٠«" 9 ىونردالا دما ئ

 2 «" >|  ةلقم نبا ريزولا » 19ه ه» |هداز ىمازات ىدنفادمحا|
 1 ها و ناماس نب ندلا - 2 |١ ١8 مونردا دما ن ليعامما|

 هم.ةفحاصم م »  ىروهاللا هللا حور لع 2 ١7 » هداز 4 !فورعملاىدنئفادمحا

 انحصم بتكةميق | ىكلملاىدركلارهاط دعإ د ١٠6 » أ رعءانرلازيزعلادبعخيشلا انذاتساأ|

 وهوا "هم ةئس ًادحاو (باتكلااذه فلم )| » ٠١ »| ىرتلا نامع ن ىحب
 لوا وهوزاجحلابعوبطملا

 2 ١٠١ د ىونردأل دجأ نب ميهاربا|

 هريغقب اتكل هّةف وب نا ىلاعت :



 تح ا ا/و

 فحاصملا نهيتك امددع طاطألا مسأ

 فحاصم ١ بتكاىنيدملا نمل اوبا ناطلسلا

 2 " ١ |ىرصملا ىودب ىلع خيشلا
 2 م »| ىك.ملا ىوازغلا جات «

 : مب »| ىرازحلا ىدنفا نسح
 29 م و ىاتكملا دع نب لك

 2 ٠١ »اى ومطسقلا ليءامما نب رم

 دقو امواعم ًاددع ةفيرثلا فحاصملا نم بتك نم ةفرعمل انقفوتام اذه

 مماعسأ ىلع فقن مل ثريغ كانه نوك

 يلا
 : ل راونلاو ف جلع لاي فحاصم ارم
 نأ مزتلاو ةقرو نيثالث ىف اهنم لك نيفحصم ىررهاللا هللا حور دخت بتك

 هلوط خسنلا ملقب قرلا نم جرد ىف ًافحصم دم نب ىلع ( بتكو ) لوألا رطسلا

 ثاثلا ماقب اهضعب ءاضيب ةباتك هللختت تارتميتنس ةيناع هضرعو راتمأ ةعبس

 ةيوتكمروسلا ل ئءاوأو بهذلاب لود#و "ىلح وهو قيلعتلا ماقب ضعبلاو؛ ىمرافلاو
 رصمب ةيبرعلا بتكلا رادب دوجوم وهو ٠١54٠ ةئس بتك رمحآلا دادملاب



 ل 1

 .ةدم ىف ًافحصم ىروهاللا نيسحدم ظفاحلا نب هللا حور دم ظفاح ( بتكو )

 ىف هبتك ناولالاو بهذلاب ىلحم هلوأ نمثم مجحى ةقرو ٠0 ىف موب نيممح
 .(بتكو ) رص ةيبرعلا بتكلا رادب دوجوم وهو ارطقس ةريزهب 2 1١١9 ةئنس

 فرأ مزنلاو ةقرو نيثالث ىف امهنم لك نيفحصم اضيأ ىروهاللا هللا حور دمت

 .لوالا رطسلا ادعام فلالا فرح اطوأ ة-لك امهفئا ىف رطس لك لوأ نوكي
 5 دز يفارق دنس جا ىقكاو ا هقحادللا تفارغ يعادي ىللاو
 صحف و ةقرو "97 قارو ًاددعو بهذلاب لو لودي ًادج عيفر قرو ىلع( رتميتنس

 .(بتكو) . ناويحلصأ نم هقاروأ نأ حضنا ىوامكلا لمعملا ىف هقاروأ ىدحإ

 ريهأ نب ىلع بتكو ( قاروأ ةرثع ىف افحصم ١١5١ ةئس قوتملا دن نب ىطصم

 فقكو كقو أهو نيدس ةدم ىف هديلحمو هيهذتو هتاتك ملأ نق ادعو بحاح

 ًانحصم ىطل ىدنفأ ىلع ( بتكو ) ه17؟ ةئس فرشألا رقملا فحصملا اذه
 .همدقو ه2 نينس ثالث ىف 211 ةنس ىف هشك ةقروةرشع تسىف خسنلا ملقب

 وهو رومعألا ره راآلا ةيتكل هادهأ وهو يباثلا اشاب سابع رصم ىوبدحخل ةيده

 .لوكشم ريغلا ىتيقدلا ىلرغملا طخلاب افحصم ٌثدحأ ( بتكو) نآلا اهب دوجوم

 عالضألا ةئمثم ةقرو ٠" هقاروأ ددعو ناولألاو بهذلاب هروس ءاممأ ةبوتكمو

 رصعب بتكلا رادب دوجوم وهو ابيرقت ةضفلا لايرلا حح ردقب ةقرو 1 مجح

 رقم نم رثكأ ةقرولا لوط اموب نيتسىافحصم غّئاصلا نب نمرلا ديع بتكو )

 نيخم قرولا كمعسو رطسأ ةعست ةفيحص لك ىف ثاثلا ملقب ًايرقت هلوط فصن هضرعو

 .ةرهذم تايآلا لئا وأ كلذكو « هيهذم روسلْئا داو ركلا) ىوقملا قرولاك

 بتدكحلا راد دووم وهو 80١ ةئنس هتك ةشوقنم ة ىاذ

 .د-# هيتك ميرك .فحصم ةرونملا ةنيدملاب ةرهطملا ةضوراا ةبتكم ىف دجودو

 تيعفم اع اه أ ايده ون, ظسولملا مجحلاب ةقرو نيثالث ىف ىروهاللا نيسح
 انركذ دقلو ) ةباتكسلا خيرات الو هيناك مما هيف رك ذب. مل هنأ ريغ طلا اذهب رخآ



 دا ا

 اهعحارذ ىروهاللا هللا حور د ةججرت ىف حضوأ فصروب (نيفحصملا نذه

 ىتح طحخلا قيقدتب نيعلوم سانأ ناك رثثلا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت ىف (لاق)

 وبأ نيمدقتملا نم مهنمو ىرزجلا نيدلا سعث ظفاحلا مهم نسلا ف مهمدقت# دعب

 نبرشعب عيبو فيطل دلجم ىف لسمو ىراخيلا حيد بدك هناف ىروصلا هللا دع

 ءزد ةثاك قو رصم ىف ىثمأ ع ىتايغرألا سبيسملا نب د# لاقو « ”اراند

 هلم 2| ثريدح فلأ ءزج لك ىف

 ىلبنحلا دامعلا نب ىملا دبعل بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش ىف تيد م
 ىلع نب دش وهو ه 5:4١ ةنس قوت روك ذملا ىرويملا هللا ديعابأ نإ : هيف لاق

 بتك, طخلا قيقد ناك هنإ هنع بيطخلا لاق ثيدحلا ناكرأ دحأ ظفاحلا ىلحاسلا

 ىف ىراخبلا حيحص بتكو ىناسارلا ( قرولا) دفاكلا نم ىف ارطس نيئامع

 . هنم 2 ١ ىدادغملا قرولا نم قابطا ةعبس

 نم ةقيقدلا ءايشألا ىلع ةريثكلا لجلا ةباتك نأ نظي سانلا رم ريثك

 نو.هذيو ؛ تاليحتسملا عبا ر نم اهنأ و « لقعلا هقدصنال ءىث اهريغو بوبحلا

 ىمأ اذه ةقيقحلا ف نكلو « رهظيو هل ىآ ارئام لوقي لكو ىتش بهاذم كلذ ىف
 ةيطإ به وم الإ ىه اف ايؤرلا نم مظعأ ناهرب ىلإ جاتحي ال تباث :ىشو عقاو

 رارسأب فراعلا ع رايلاانفلا نم الإ اذه عقيالو هدايعنم ءاشي نم اهم هللا صخي

 قباسلا نمزلا ىف نكت مل بو.ملا ىلع ةباتكسلا نأ نهذلا ىلإ قيسإ دقو حلا

 ملام ىف نآلا رهظإ ام ىلع ًاسايق اذه اننامز تاثدحتسم نم ثداح ىه امإو

 : كلذك ىمآلا سيل نك-لو « لاب ىلع رطخي نكي ل اه تاعرتخملا

 ران #١ ل م



 ب 7١م

 وم سم فرغت نميثلوآلا نابخلا خيرات باتك بحامص ( رك ذ دقف)

 ن دحأ نب ناملس يمال ىعدي اصخش ه 955 ةهزس ىف دهاش هنأ لودلا باب رأ

 ىلإ رضح رصم ركسع نايعأ نم وهولصألا ىمكر لا سرخألاب روهشملا صدزا

 هللا سل ) وهو هتأرق ام اهماع بوتكم قرأ ةمح هدب نم 00 00

 تاحلاصلا اوامعو اونمآ نيذلا الإ رسخ ىنل ناسنالا نا رصعلاو . مي>رلا نمجرلا

 روكلا كانيطعأ انإ محرلا نمحرلا هللامسب - ربصلاب اوصاوتو قحلاب اوصاوتو

 هللا دحأ هللا وه لق ميحرلا هللا مسب « رتبأألا وه ككئاش نإ رحتاو كبرل لصف

 كلذ دهاشو 45؟ ةئسدم هيتك « دحأ اوفك هل نكي ودلوب لو دلي ل دمصلا

 نيترم 5” ره كلذ ا رو الإ مهنم صخش نم امو اهدوهشو ةروك ذملاةكحملا ةاضق

 المأت اهفو رح لمأتو تارم ثالث ةزرآلا ىلع ام أرق هناف خراتلا اذه فلؤم امأو

 بوتكملا ختراتلاو بتاكلامماو ةطوسدملا تافاكلاو ةلمسإ لك ةرج دهاشو ايفاش

 .هنم هاهأآر وكالذدهاش نمةداهش هب مف رو اريض#م كالذ صوصخ ىف 8 و رمحألاب

 ةرشع نامت ةنس ةفرشملا ةكمب انأو تعد#و روك ذملا باتكلا بحاص لاق مث
 اماطاس عمتجا و دنطا دالد ىلإ ههبح وت ركذ مدقتملا ةز رآلا تتاك نأ فلأ و

 ثلثلا ملعب ىد_:ه قرو خرف ىف ةرالا ) خا كالملا كللام مهللا لق) هل ستكو

 ةيرالا بتك مث ةيتوقايلا ةقيرطلاو ةيضرملا عاضوالا ىلع ريرحم ةباتك حاضولا

 منأو هلجأف روك ذملا ناطلسلا ىلا كلذ لصوأو زدألا ةبح ىلع هبولطمو ةفيرشلا
 ًارانيد نيثالثو ةتسقيرطلا فرصم هاطعأو كالذريغو ةشّقأ نم ةرفاو ةمعنب هيلع

 (باتك ىف ءاجو) هنم . ه ! ةفرشملا ةكم ىلا داع مث ليقدم ةرشع رانيد لك ةنز

 ءابنإ لاق: هصن ام ىلينحلا داعلا نب ىلا دبعا بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش
 هرهد ةبوجعأ ناك ىلجكمزلا نباب فورءملا خسانلا هللا دبع نبا ليعاعسا نأرمغلا

 نيئالثيف ماح نب رصم اهلزت نافوطلا دعب ترمع ةنيدم لوا يهو رص نوعءرف ةنيدم يه )١(

 0 | .٠ ةفودملا نآآلا اهقووكلا لاقي يلا فوثم هب رق ريغ ىهر فذم ثثد رع م ةفآب تدمسف الحور

 » ايلهأ نم ةلفغ نيح ىلع هنيدملا لذدو »ىلاعتهلوةدنع نيلالحلاىلعلما ةيشاح شماه نم اصخام



 - 1و

 ىلع ىمركلا ةنآ بتكيو امم الو اواو سمطب ال هنأ عم راسبغلا ملق ةباتك ْشس

 قون ىصحم ال ام ةيلئالا فحاصملا نم بتكو صالخالا ةروس اذكو ةز رأ

 ديسلا نأ هتجرتام نيطاطحلا ةنفحم ىف ( ءاحو ) هنم . ه١ . 2/484 ةنس

 ذرآلا ةبحلعبتكيو قيقدلاطحلابتكيناك . ه ٠١5 ةنس ىفوتملا ىرابغ مساق
 ليعاع»ا نب ندلا حلصم نب دم نأ ةفحشتلا ف (اضيأ ءاحو) 2 ١ صالخالا ةروس:

 دجوبو اذه ) 21 صالخالا ةروس زرلا ةمح ىف بتلك ناك ٠١١ ةئس قوتملا

 ورق ىلا اناتك دهع عجرب ام ع ونلا اذه نم ( رص ةيبرعلا بتكلا رادب

 نوكي امبرف اهتاباتك خيرات فرعي مل فسألا عمو مالكلاقايسنم روظي 6 ةديدع
 حدم ةيربعلا هغللاب اهيلع ب وتكم حم ةمح اهيف دحوي ( اًضيأ ةيريعلاب ابوتكم“

 (دجوبيو) ليئارسا اونب اهباخد نيح ةسدقملا ىذا ر الل مالسلا هيلع ىموم انديس

 مالسلا هيلع ناملسانديس حدم ةيربعلاب اهيلع بوتكم ةغرفم ةجادةضيب ًانغيأ اهم

 اهالعأب ةريدتسمرفصأ ساحمن نم ةبلع اضيأ اهب دجويو) ميلشروأب سدقملا تيب

 رتم ١/01 هلوط فيفخ قدو نم اهلخاد طيرش ةرادال دي اهلفسأبو ةمام مسر.
 (شدرغشخر) كلملا رات ةيربعلا ةغللاب اهيلع بوتكمو رتملا نم ٠/٠57 هضرعو

 اذه اننامز ىف رهتشا دقو « رظنلا درجمب أرقيقيقد حضاو طخ (رتسا) ةكلملاو
 عيلضلا ىتوناقلا ةغبانلا ذاتسالا ضيبلاو بوبحلا عاونأ ضعب ىلع ةقيقدلا ةباتككلاب

 ّس د هنأ أهتم ةريتك ةلجج بتك دق هناف رصع ىاحلا داوملا دبع ىدنفأ نسح

 حق ةبح ىنع بتك هنأ ( اهنمو ) راصقلا وسلا نم نآرقلانم روس ثالث حقةبح-
 دمش خيرات ةغرفم ةجاحد ةضيب ىلع بتك هنأ ( اهنمو ) ىرصملا دفولا ءاضعأ ءامسأ

 ةغرفم ة-جاجد ةنغبب لع بتك هنأ ( اهنمو ) . الكصفم اشاي ليعا_#او اشاب ىلع
 رصم ىف ةريثك فحاتم ىف ضرع دقو كلذ ريغو 197 ةنسل ىرصملا روتسدلا

 انرز دقو « تايلادمو زئاوجلان ام ءانثلاو لويقلاتزاغ عونلا اذهنماهريغ فو

 ىخس المضاف هاندجوذ رصمع انك اميحر وكذملا داوملا كمع ىدنفأ نسح ذاتسالا:



 ل0000

 د4هو لوأ نم هتب رقبعو هلضفو هغوبن رهاظي هجولا شوشب قالخالا برك سفنلا
 . نيمأ ًايقرو ةكح ىلاعت هللا هداز

 .شقن هناف مراكم بيسأ ريهشلا ىلانبللا طاطملا ( انعلأ كلذب رهتشا نممو )

 .قوش دمحأموحرملاىرصملاىوقلاديشنلا رتميلم مجحمب بهذ نم متاخ صف ىلع

 بتكوةميظعةينف ةفحم هذهوةلك 2817هتالكددعو عيب رشع ةتس هتايبأ ددعو كب

 .ىوقلا ديشنلا زرأ ةيح ىلع بتك ام ىتامثءلا روتسدلا داوم ةجاجد ةضيب ىلع اضن
 لباكب ريبشلا طاطخلا ىنيسلا دواد دع ديسلا اًضِنأ رهتشا نمبو « روكذملا
 .88© مل ص شا ادحاو ىلعستك دقوبومملا ىلع كك وهو ؛ نالا ناتسااغفأب

 همسادتملا ىطاطخ دحأ اًضيَأ رهشا ( نممو ) نآلا ناتسناخفأ ةغبان وهو ةلك
 بونملا عاونأ ىلع بتك هنافن( ىوكان )

 .دقف باتكلا اذهفاماهوو بوبملا ىلع ةباتكلاب ( ًاضيأ رهتشا نممو

 ةياخ ىف اعيرفت ةغرفم ةجاحد ةضيد ىلع بتك هنأ ( اهنم ) كلذ نم اريثك بتك
 .ةريزج ةطيرخ ممر هنأ ( اهنمو ) هنم روس ضعب ىدع ام مع ءزج ةفاظنلاو ةقدلا
 .ةالحم ديربلا عباطمحم اريغص اسر ناولألا عضوو نادملبلا ءاعنا ممالصقم برعلا

 .دوعس لآ زيزعلا دبع كالملا مظعملا هكيلم ةلالجل ةيده اهمدقو ناولالاو بهذلاب
 ( اهنمو) اريدقتو اعيجشت وافطع هتلالج نم ىتاو ةيدوعسلا ةيب رعلا ةكلمملا كلم
 فتويعو تانج ىف نيقتملا نإ » - ىلاعت هلوق حمقلا نم ةبح ىلع بتك هنأ

 نيلباقتم روس ىلع اناوخا لمت نم ٌثرودص ىفام انعزنو نينما مالسب اهولخدا

 .« محرلا روفغلا انأ ىلأ ىدابع ءىن نيجرخمب اهنم مث امو بصن اهيف ىبسعال

 لايجلا نمىذفما نأ لحنلا ىلإ كبر ىحواو ىرخأ ةيحىلع بتك هنأ ( اهنمو )

 :ج رخاللذ كبر ليس كل سافتا رعلا لكنم ىلكمث نوشرعإ امو رجشلان مو انويب
 .نوركفتي موقل ةيال كلذ ىف نا سانال ءافش هيف هناولا فلتخم بارش اهنوطب نم

 .كحا هللا وه لق روصو سرت قالنأل ةووسااشرا ةمح لد. نتك هنا (ايتهوز

 ىقو هلاوذا نم تايبا عبدا ةمح ىلع نقل هنا ) اهنمو ) أمهم ص ةلمسا م



 بس م6

 رذحلاو ال لقعلا مفني اف ردقلاو اضقلا تحن ىمالا عص
 رشدلا رشو روفكحلا كاذف ىرج ام ىلع اطخس مار نف

 رسممالا رادلا هذه ا  ىىنملا غلبت اليم اريصق

 رطحخلا نيرق ىصامملاذف ىوسحلا راح نبكرتالو

 امو رعشلا نم نيتيب زرالا نم ةبح ىلع بتك هنأ ( اهنمو )
 عافئتراو رادمتا كانأشف اديس تواعو اهضاون توق

 عاصشلاو اهتم ءوضلا ونديو ياست نأ دعس سمشلا كاذك

 اهو اضنأ نيتدد ى را ةم> ىلع لاو

 لأم وهوهرهدى ىفلا ىدكم و لها وهو هشيع نم ىتفلا لامي

 متاهبلا نهلهج نم اذا نكله 2 اجحلا لعىتأت قازرألا تناك ولو
 ركذل اعاو حدملاو راخفلل نايبلا اذهم انيتا امو ىصحيال ام كلذ ريغ بتكو

 قيرطلا ءاوس ىلا ىداطاو قيفوتلا ىلو ىلاعت هللاو عقاولل اليحستو ةقيقألا'
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 ءاالل ناك ام ىلع نيهاربلاو ةلدأللا مظعأ نم ىه ةدلاخلا راثألا نأ مولعملا نم
 ا اهلمجت و اهرام ا ظفتحم ةمأ لك نأ دمت اذلف « مدقتو ةراضح نم ةيضالا
 6 نيثباعلا ىدد ا اهيلا لصت ال نيكم.

 راثألا ىلااندعب اورظنف .". انيلع لدت انراث 1 هذه

 قاطنلا عساو لمعب ةندمنملا ممآلا ضعب ماقاهطام ةيمحألا نم اط ناك امو.

 صصخمو « ضرآلات ايطو ةيدوألا نوطب ىف ةزونكلا ةعدقلا راثألا فاشتك الآ

 «مهتيغبب اوزاف ىتح ثحبلاو بيقنتلل ةلئاط ةالاومأ اولذبو نييئفلا ىرم ريثك
 نينسلا ف ال7 هيلع ىصدقام راثألا نم اوفشتك اذ ًارهاب حام مبتمبم ىف اوحجتو.



 ب مع

 .فغشلاو « نألا ىلا مهيعس نولاوي نولازب الو ةدئابلا ممألا راوت ىلع اوفقوو

 هللسالا ردص ىف كلذ ناك لب اثدحتسم ًارمأ سيل اهيلع ةظفاحملاو راثألا ءانتقا
 طب باتك نومأملا ةنازخ ىف ناك تسروفلا هباتك ىف ميدنلا نبا لاق دقف انني
 مدا دلج ىف ( ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ىناثلا دجلا وهو ) مثاه نب بلطملا ديع

 هللا دبش هباجأ اههامد ىتمو ةديدحلاب اليك ةضف ٌثرد فلا هيلع ءاعنص لزو لهأ

 رعد ف تركع ا نضيفلا ىلأ نب هيا برعلا باتك نمو اًضيأ لاقو .٠ ناكاملاو

 ىلأ َن ايلا انأ هيف ضرأللا نع ليسلا مسح ىو نيدرملا ربق دنع رولا لدددعس#

 ةنيدمب ناك "”اضيأ تسروفلا ىف لاقو . 2 ١ فانم دبع ىنب ىلع هللا حرت صيعلا

 هل بتكسلل ةعامج 5 رعد ىلا ناب فرعدو نيسحلا نإ لع هل لاش لحر 9 ةيثدحلا

 ف ةيب رعلا بتكلا نعم 9 ةعطق ىلع ىئ وتحن 5 5 اهلثم دحال 5 ُ ةنا زح

 ى سنأف تاعفد لجرلا اذه تيقلف ةعدقلا بتكلاو بدآلاو ةغللاو وحنلا

 .4 مق اريك 5 ارطق ل ج رخأف ناده ىف نم ًامئاخ هدنع اع انينَض اروفن ناكو

 .ىناهم فدوو ىدص قروو رصم ساطرقو كاكصو 39 ناحلف دولج لطر ةثاملك

 نك تادرفم دن اعقو برعلا نع تاقرلعت أهمق ىناسارخ فروو 9 مدآ دواجو

 كلذ ريغو باسنآلاو ءامهألاو رابخألاو تاياكهلاو وحنلا نم ءىشثو ٌمراعشأ
 ناك همسا ىنع بهذ ةفوكلا لهأ نم الجر نا ركذو ٌثريغو برعلا مولع نم
 ةقاد_مل كلذب هصخ ةافولا هترضح امل هنإو ةعدقلا طوطخلا عسمج اريتسم
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 اهتيارف ايعيش ناك هنأف بهذملا هتسناجمو هيلع نيسحلا نن لدغ نم لاضفاو امهئيد

 ابفرحأو اهسردأ المع اهيف لمعو اهقلخأ دق نامرلا نأ الا ابمع تدأرف اهتبلقو

 ع مره مالا ةنس تسربفلا ةءاتكمدنلا نبا فلأ )١(
 نآآلا اهعتوم فرعي الف ةنيدملا هذه تسردنا (؟)
 ةعومج ىا (©)
 بتكلا هيف ناصي ام رطمقلا حاحصلا يف لاق (4)
 ةيدحولا ريجا دول وه ناحلفلا رخآ مضوم ْق تدروهغلا ْق ءاح )(

 ضايبلا ديدعلا لبالا نم مد الايفحاحصلا لاق ءاضيبلا دولجلا اهم دادملا رهاظلا (1)



 خا

 دحاورثا ادحاو ءاماعلا طوطخ عيقوت "7 جردم 3 ةقرو 7 ءزد لك ىلء ناك و :

 ءاماعلا تاداهش نك“ ةتسوانعرخلا عسيق وأ عيقوت لك دعو موه نه طخةمفر لف

 بحاص جايا ىلا نب دلاخ طخ امحّصم اهتلج ىف تيأرو ضعبل ضع طولطخ ىلع

 هللا همر ىتاح نب هللا ديع ىلا ىلا فحصملا اذه لصو مث هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع

 أدوبعو تانامأ هدل-ع كارو نيسأاو نسما نيمامالا طواطخ أهدف ارو

 هلع هللا ىلص ننلا باتك ند هريغ طخمو بااط ىلأ َن ع نينمؤملا ا طخ

 ورمع يبأو ءال_ءلا نب ورم ىنأ لئم ةثللاو وحنلا ىف ءاماعلا طوطخ نمو مسو

 طوطخ ن*“«و قاسكلاو ءارفلاو هب وءمددسو ىبارعالا ندأآو يمض لو يناييشلا

 + للا هريضوب نعازو الاب ىروتلا نايفنمو ةلييع يب تايقس لكف تيدا نادعأ"

 اسث هيف ناك امو رطمقلا اندقف لجرلا اذه تامال 9 تس مهلا بحاص لاق 5

 هنم 2| هنع 1 ا ىلع أده كيه ريغ هيه تدأر الو ري هل انوعم

 ريثك دحر نقف اذه ان اتك قامت نقلا ةنلكألا ناثالا نقرب 5 دن انه وو

 ةناتسالا ةناخيتك ىف « اهريغو ةيمال_سالا بتكلا رود ىف ةميقلا راثالا نم

 هيلع هللا ىلص ئدنلا باتك اهنم د رصألا تح لخدي الام راث الا نه اهة>اةمو

 ن دذنملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص 4 تك انو 5 طش ميظع سوما ىلإ ملسو

 انلقن ككو : اسعلا ةمصأع / أئيف ( يبدآلا تفحعتلا ف ديحوت هنأ ليقود ىواس

 اذهنماالء ١ ”ذاكثامهو ىسعت !*١؟ةنسل (ةمانا اسر )ةامسملا لباك ةل< نعانه هتروص

 ف 7 وصخ دولا هعدقلا راثالا نم نيد ى رسحم ا راقلاب دح ف و باتكلا

 تغ هعاون أ عيم قوكلا طخلاب اهملع ستك ىتلا رومقلا دهأ_شمو راحدالا نك

 دومقلا دها_كثم نك ردح فلا ةثالث نم ا ؟يوعلا رامثلا رادب لح وب 3

 اضيأ قوكلا طخلا دعاوق عاوناب ةبوتكم اهريغو

 جمدلاب دارملاو ره )هذ بتكي ىذلا ابحتفو ءارلا نوكسب جردلا حاحصلا يف لاق )١(
 انل اهون اوناك اهوطلو ةءوتكملا ةليوطلا هقرولا جردما وأ



 تس راع دحح

 دج فلا رشغ ةعسل 150٠٠ نمريك ا رصع ةيبرعلا بتكلا راد ىف دجوتو

 ةعركلا فحاصملا هذه نمو ًافيرش ًافدصم 189 اهنم تاطوطخلا فلتخم نم
 دإ#لا ىلع ةبوتكملا كوك_ملا نم دجويو « لازغ قر ىلع فوك طخ "7

 فيرش فحصم بتكلا راد ىف دٍخويو « لازغ قر ىلعو « ناضلا دل> ىلع اهنم

 ةلايمج تاحولو تاعقرص اهيف دجوتو ةمتسملا تاحوللاب نيزم ىنرغملا طحخلاب بوتكم

 ءارغطلاو ممانامرف ضعبو نامع لآ نيطالس نم طوطخ اهمحأ ؛« طوطخلا ىف ًادج

 ةباتكلا نمجذاعتو ةيبهذلا هٌؤارغطو ناخ دم هبتك ام ىلع اهنم ضورعم ةينونارطا

 بوتكم اهضءب ةعركلا فحاصملا نم اهمف دجوت اك رك ذام ريغو ىنرافلا طحلاب
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 ةروصهذهو ةرجبلل لوألا نرتلا رخاوأ ىلإ اهدبع عجرب ةيفوكلا طوطخلا عاوناب

 ( <« لكش ) لوألا نرقلا فذارقلا نم ةفيحص.

 ( ٠«لكش ) ش
 نرقلا ءانثا رصم اوكلم نذلا ةمحربلاو ةبرحبلا كيلاملا ةلود نم اهضعلو

 اهريغ نع زاتع نيتلودلا نيتاه فحاصمو ةرجبلل رشاعلا نرقلا لئاوأ ىلإ مباسلا



 مود

 ةقيشرلا ةليملا مهطوطخ ةبوتكم ةيكرتلا تافلؤمملا نم ةعومج دجوت

 نم ةعومج ىللحوتو . ةمافلا ةميقلا ةفلتخ شوقةقنو روص تافلولا هذه صعل قو

 ثلاثلا دمحا ناطلسلا طاب ناتعومي اهيف ةيكرتلا طوطحلا عاونأ ميمجب حاولألا
 ةئيعلا فحتلا نك“ كلذ ريغ ىلإ دوم ناطلسلا طخ حواو ديزاب طخ هعومججو

 ىطاطخ رهشا طوط ةيسرافلا تافلؤملا نم ةميق تاعوم#ت اهيف دجوت كلذكو
 موسر نم ريثك دجوي تافلؤملا هذه بلاغ ىفو ىنسملا نبدلا دامت لثم سرفلا
 رئاعلاز رقلاىفروهشملا«ىنامود ازهم>لثمنيماسرلا رهشال ةعل كد روصو شوقنو

 مسرلا ةلاب

 كلذ ميمح اندهاشو رصمي اهريغو ةروك ذملا ةيبرعلا بتككلا راد انرز دقو

 ىكر .نامع أن دمس فح مم نهد ةفيحمل ةيفارغوتف ةروص ةءرالا فحاصملا نَح

 ىدوعس ىدنفا ىلع دم ابهر ىف وكلا طحلاب ةبوتكم هنع ىلاعت هللا

 هنأ ناب لازغ قر ىلع ةلوهسب 1 ليج وك 2:بوتكم فحصم اهئمو

 بشخ نم عطقب دل وهو ةيرجه ١58 ةئس قوتملا قداصلا رفعج مامالا ملقب

 ةيمهذ شون هئايا ضعلو هرودس لئاوا قو ريوذصلا

 عباسلا قرقلا ىف طحلا ىسحم دحأ ىمصعتسملا توقاي طخ فحصم ابنم

 لودحمو بهذمو طوقنمو لوكشم خس مل ره 51/4 ةنس بكس ةردعجال

 ف 86٠١ ةئس . ١ اصلا نب نم را كيع هخاسا ف وك 2 ناطسلا فحع هم اهم و

 لس ءاوأو كلك 1 ملعب وهوأس رقت هفصأ هصرعو ةدايزو ركم هلوطو اما نييس

 ةعسل ةفيحص لك قو ةقوتن ر اواتياكا لإ لئاوأ بيهذت عم ةيهذم هروس

 ( نوتركلاك ) ظياغ قرو ىلع رطسا

 خبشلا نباب ف و رعملا ىمامآلا للادمج هشك خسنلا ملعب ب وتكم ىد مم اهنم و

 هروس لئاوأ ةمهذمو « اسرقت تارتميتنس ٠١ ةقرولا لوط ليمج طخ
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 .هتقرو لوط ًارطس# ١ لع هتفيحص ىوتحم ىروهاللاهللا حور طخم فحبمم اهنمو

 944 ةنئس ىراصح ةرقلا دمحا ط8 فحصم ( اهنمو )ابي رقت ارتميتنس نيثالث

 خسنلا ملقي رطسأ ةسمخ مث ثاثثا ملقب رطس ىلع لمتشن ةفيحص لكو رتم فصن هلوط

 (اهنمو) اذكهو ثاثلا ملقب رطس مث خسنلا ملقب رطسأ ةسجخ مث ثلثلا لق رطس م“

 طخ قفوكلاو تاثلا طخب ةيهذم هالا/8- 55 ةنس نامعش ناظلسلا فحاصم

 ابيهذت ةبهذمو ثلثلا ملقب 775 ةنسابفقو (شدتغرص تاعبر) كلذك - ليج

 فحصم (اهنمو) ليج بهذم نايعشزاطلسلاءأ (ةكربدن وخ) فحصم (اهنمو) اعيد

 هروس ءامسأ ةبوتكمو لكشو تاكرح ريغ نم قيقد يبرم ملعب عالضألا نمثم

 (اهنمو) ةضف لاير ردقب ةقرو لك ةقرو "؟+ هقاروأ ددعو ناولآلاو بهذلاب

 فحصم( امممو )بهذموفرخزم وهو الا/6ةئسهفقو(شهّتغ رص) ريمالا فحصم

 ١*7 ةئس اسرقت كحاو رتم ةقرولا لواط بهذم قوقرب نب جرف نثاطاسلا

 اهضعبقرو لوط اعيدب ابيهذت ةيهذمثاث ط# قوقرب ناطلسلا فحاصم اهعمو )

 ظحاليو روك ذملا قوقرب ناطلسلا فحصم نمةفيكةروصهذهو أبيرقت رتم غصن

 ثاثلا طملاب ةبوتكم ةروسلا سفنو فوكلا طخخلاب بوتكم ةروسلا مسا نأ اهم

 ( 5١ لكش) شقنلا ةقدو بيهذتلا نمسح امف ظحالب



 ناهلن عع س : مرش ار اان مص
 روف ١ ١ سما ال م4 كمصدر ون دب

 ) لكش 50١(

 هتقرو لوط ثاثلا ملقي وهو 754 ةنس نابعش ناطلسلل فحصم (اهنمو)

 ( اهنمو ) « ارطس رشع دحا ةفيد لك ىف ابيرقت رتم فصن اهضرعو دحاو رثم

 ةدايزو رتم ةقرولا لوط ثاثلا مق وهو 2 814 ةّتس قوقرب ناطلسلا فحصم

 ناطلملا فحم ( اهنمو) رطسأ ةرشع ىلع ىوتحم ةفيحص لك و رتم اثلث اهضرعو

 (ىوقملا قرولا ىأ) نوةركلا كمسل قرولع بوتكم وهو 8754 ةنسىابسراب

 رطسا ١ ىلع ةفيحص لك ىوتحو هئايالئاوأ كلذكو ةيهذم هروسلئاوأو تاثلا ملقب

 نب دم رصانلا قاطلسلا مساب ةقرفتم اءزج نوئالث ىأ فحم ةعبر ( اهنمو)

 كواممل طخ فحصم (اهنمو) ١ 4 ةنسىلإ 597* ةنسنم هكا ىلوتذأ دنمنووالق

 ةنس نم دب ,وملا ناطلسلا فحصم (اهنمو) 407 ةنس كبشي نب هللا دبع نب كرأ
 هاش :نوغرا نيمالا فحص (ايعمو) دحاوبرتس وم زاك ١ ةقووبلوطو هدف

 ناطلسلا فحاصم ) امنم و ( رتثم ادلث هل وط ليمج بهذم 2/1/8 ة:س ىف وذملا
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 فحاصم ( اهنمو ) ل ةأف رتم اطوط ةليجج ةيهذم 854 ةنس ىاسسراب فرشألا

 ثناطلسلا فحصم ( اهنمو ) ثلث ملي (ه ١٠ - ملا/*) ةنس ىروغلاو ىاشاق

 ةنسكيلامملا دبع نم ةيهذمو ثلثلا لقي فحاصم( اهنمو) 259 ةنسمدق شوخ

 خسنلا ملقب قرلا نم جدد ىلع بوتكم فحصم ( اهبنمو ) ( ه 558 - 514))

 ملقب اهضعب ءاضيب ةباتك هللختي رتميتنس ةينامث هضرعو راتمأ ةعبس هلوط ىمجعلا

 رولا لئاو اون: بهاثلاب لودتعو ليغ ىهو قيلطت ملقب ىتابلاو ىسرافلاو ثلثلا

 مجحم فحصم اهنمو )ه ٠١5٠ ةنس دمح نب ىلع طخ رمحالا دادملاب ةبوتكم

 هقاروأددعو سهذلابلودو ىلادج يفر قرو 'ىلع بوتكم( رتميتنس 04)

 لصأ نم هقاروأ نأ حضتا ىوامكحلا لمعملا ىف هقاروأ ىدحإ صحفبو

 نب هللا حور دمم ظفاح طخ فدصم ( اهنمو ) هيناك مما ىلإ رظنأ و ىناويح

 ةنس اموه نيسمخ ةدم ىف ةرطموس ةريزجب هبتك ىروهاللا نيسح دم ظفاحلا

 ناولالاو بهذلاب لمع هلوأ نفشلا مجح ىف قاروأ 705 ىف ه٠

 هتافلأو 0 حضاو ىتنس ٠١ هلوط ليج طخم قرك لق فحصم ( اهنمو)

 ةئس ىونزغلا هللا ديبع ملقب ةيهذم رطسأ ةعبرأ ىلع لمتشت ةفيحص لكو ةليوط
 (اهنمو ) ةطوقةنمو دوسالا ربحلاب ةباتكلاو رمحالا ربحلاب هتاكرح ةلوكشم ه هك:

 رتميتنس 4 هلوط بهذمو ليمج خس طا ظفاحلاب فورعملا نامع طالب فحصم

 مجحب خس مق 1١ 41/ ةنس ىفوتملا تزعفطصم طخمب فحصم ( اهنمو ) اميرقت

 ه117 ةنس ةداز شااقب روهشملا نامع ظفاح .سلا طل فحصم اهنمو ) ىتاس 8

 يما د# هيتاك ليج خسل مل ريغص فدحصم ( اهئمو ) بهذم و ليمج خسل طخ

 بهذمخسن ملقب فحصم ( اهنمو ) عيدب بهذمو ه 12٠١ ةنس ىلزعب فورعملا'

  ؟١٠اال) ةنس هداز ىل ويصل فورءملا رمع نب ىنطصم هتك ناولالاب ىل#و

 ( رهزالا ةيتكم دجحوبي امثو ) ريبشلا طاطخلا ىلع شاورد ذيمات وهو ( ه 9١٠١ا/

 ىئ ودخل ةيدهدمدقو 1111 ةنسةنم غ رفىطلدنفأ ىلع طخ قيقدخساأ ملعب فدحصم

 رشع ةتس ىف هتك رومعملا رهزالا ةيتكل هادهأ وهو ىتاثلا اشاب سايع رصم-



 ل امو

 .ةقيللابب وتكمن. دل# ىف فحصم ( اهنمو ) نينس ثالث هتباتك تقرغتساو ةقرو

 طلاب :توتكم تدعم( اينو ) ابيرقت ةنسن ةلاوعس نم ةقرطرتع هلا
 لئاوأ ىلإ هتباتك مجرات عجريو ريبكلا عطقلا ىرم لازغ قد ىلع ىفوكحلا

 ظ ىرحطا عب أرلا نرقلا

 ملأ دقو بجاحريمأ نب ىلع طخ 77 ةنسفرشألا رقملا فحصم ( اهنمو )

 ىلك ىف مجحلا ىريبك نيدلجم فوهواموي نيتس ةدم ىف هديلجتو هبيهذتو هتباتك
 هتاياو نارقلا فورح ددعب قيقد ءاصحا فحصملا اذه ىفو نارقلا فصن امهنم
 خوسنملاو خسانلا لع لمتشن ىتلا روسلاو تادحسلاو تاءارقلا زومرو هروسو

 ةعلر نم ءا اخ انفي (اهنمو) عيسلاتاءارقلا ضع ناو هعمجو نأ رقلال وزن ةيفيث و

 ١15 ةساشاتك تعنزاطا نيسقو ةعسلا تاءارقلا نايباهشماممو -- ٍذآرق

 لوا خمنلا ىلع ةشاعكو ليععتا نب دحأ طم

 ميركلا نآرقلا نم فئاحم ثالث ( رصع ًايأ بتكحلا رادب دجوي امو )
 رثع تلاثلا وأ اضيأ ىلاثلا نرقلا ىف اهيناثو ةرحهلل يناثلا نرقلا ىف اهدحأ تك

 نرقلا ىف ةبوتكم اهئلاثو رصعي هنع ىلاعت هللا ىضر صاعلا نبو ره“ عماج ىف اهيلع

 دف رصانلا كلملا فحصم ( اهنمو ) رصع دحسملاب اهيلع رثعو ةرحبلل ثلاثلا

 فرشزذأ لودلا باب رأ نم ممم قفرصن نميف ل والا زايخا باتك بحاص ركذ

 ةبوتكم ةلفيرش ةمتخ نووالق نب دمت رصانلا كللدلل بتك ديحولا نبنيدلا

 بهذ ةقيا اطل ذِخأو ""رعشملا ملقب ىدادغبلا عطق ىف ءازجأ ةعبس ىف بهذلاب
 .ةعلر ( اهنمو ) 7 ةئس كلذو لاوما ةلمح اهيلع قفئأو رانيد ةئامعبسو فلأب

 ال روك ذملا رصانلا كلملا نا روك ذملا باتكلا بحاص رك ذ دف رصانلا كلملا

 ةدعاق ىلع بتكي ناكةصوصخم ةدعاقب فلالاة باك ىلع رعشملا ف را قلطن ( 1

 ار رادقع «فلالا ننذ:الصتمرامبلا ةبجىلعاةوك وكعم امية ةاطق نو*“رب م ٠ ثلثلا

 .ىذلا فلالا ىلءالإ قلطيال رعشملا ماقلا نأ اكف"نأآلا ةلمعتسم ريغةدعالاهذهو هلوط
 ىثعالا حمص 2 موسم وه 6 هدعب اع هتنواصوب نانا هقدب هننذ فطع



 د 8١و دس

 نم ةعلرةرشع عب دأ اهم عضو ةريبك تناك ةدلب ىهو(سوقانرس) هام ىتلا هاقن الا ىند

 ةحافو ناقئالاو ريرحتلاب ققحملا قلاب ةءاتك هومملا بهذلاب ةبوتكم ةعبر اهتاجح
 نب دم هدلجو هيهذو هلودجو هيتك « ءزجلك رخابو بهذلاب ةلودجم ةروس لك

 فرصم نا رك ذ اءز> نوثالث اهؤازحاو رهدلا تادرفم هم نه ىهو ينادمحلا ع

 رانيد انام ءزج لك

 ةلودلا رخآ ىف ريهشلا طاطملا خئاصلانب نمحرلا ديع هبتك فحصم ( اهنمو)

 هنا هرخآ ىف لاق هناف فحاصملا بئارغ نم وهو ة-يجربلا ةودلا لواو ةيرحبلا
 "" دحاو لقب فحصملا اذه بتك
 (اهنمو ) 2 848 ةنس روكذملا غئاصلا نب فوت دقو ه 80١ ةنس هتاتك

 نه ع رفدقو امو نيتسلا زواحتنال ةدم ف

 سلولازغقرىلع قوكلا طخلاب ناوتكم ريغص امهيناثو ريبك امهدحا نافحصم

 رصعب هنع هللا ىذر نيسحلا اندي_س دجمع نادوجوم امهو فورعم خيرات امط

 طوطخم وهو نابعش ناطلسلا فدحصم ( اهنمو ) ةيوبنلا راث الا ضع عم ةرهاقلا
 وهو4*+١1ةنس ىلإ /41 ةنس نم قوقرب ناطلسا فحصم ( اهنمو ) ه ا/ا/5 ةئس

 ًاشقن شوقنم وهو وكلا طحلاب ةبوتكم هروس ءاع“او ثاثلا ط# بوتكم

 هلل دج حيشلا رووهشملا طاطخلا هتك فحصم ( ابذمو ) بهذلاب فرخزمو اعلدب

 ىرتلا طاطخلا نامع ظفاملا هيتك فحصم ( اهنمو ) 81/5 ةنس دولوملا ىمامألا
 امهبتك دنهلا دالب قا.تك نافحصم ( اهنمو ) ه ١١١١ ةنس قوتملا ريبشلا

 نوكي نأ مزتلا دقو ةقرو نيثالم ىف امهنم الك بتكو ىروهاللا هللا حور دع

 رطسلا ادعام فلالا فرح اوأ ةلك نيفحصملا نذه رطسأ نم رطس لك لوأ
 طلاب جريمه ىف عويطم فحصم ( اهنمو ) فحاصملا بئارغ نم امهو لوألا

 ةيناربعلاب مال_سلآ هيلع دواد ريمازم اهب دجوي كلذكو 2 1١١١ ةنس ىبرعلا

 مه ؟؟ 65 ةنسهونج ىف ةعودطم ىو ىدتال ريسفت عم ةيناداكلاو ةيبرعلاو ةيئانويلاو

 نرقلاىفةب وةكملا تافلؤملا نم رصمب ةيبرعلا بتكسلا رادب دح 4 د 57

 كلذ 00 هنا كا لد اور و مثني ُ



 لل 6١ ل-

 طم ةباتك اهيلع ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا مامالا ةلاسر نم ةخسن عبارلاو ثلاغلا

 ىف بهذمو بوتكم ىراخبلا حيحص ( كلذكو ) ه 716 ةنس ىدارملا عيبرلا

 ىمودرفلا مساقلا نب مظل ىسراف همانهاش باتك ( كلذكو ) 21748 ةنس

 رعش ناو.بدكلذكو ) ه 845 ةئس ىدنةرمسلا لع طخم ىمرافلا طخلاب بوتكم

 قهبتك ةرجبال سداسلاذ رةللطحلا ىنسحم دحأ لاله نب ىلعط##بوتكم هرداملا
 هيتك هرخاآىف ىمرافلا طخلاب تك ةيسرافلا ةغللاب ناود كلذكو ) ه هاله ةئنس

 ام مَأ نمو ) ه 978 ةنس ىتاثلا ميبد رهش حيران ىف ديزياب ناطلس بنذملا دبعلا
 قوتملا ظحاجلل دوس#لاو دساحلا ىف ةلاسر ( رومعملا رهزالا ) ةناخيتكب دجو»

 خسنلا ىلإ ليغ هتباتكو باوبلا نباب ريهشلا لاله نب ىلع طخم مه ؟05 ةئس

 ه1 ةنسىوتملا مالس نب مداقلا ديبع ىلال ثيدحلا بارغ باتك (دجوو )

 :رم ةمطق ةروص هذهو ه 1١81ةنس بتلكو ةعقرلا ىلإ ليمم ةحضاو هتباتكو

 517 لكش هنم ةريخآلا ةفيحصلا
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 وصد

 (دجوبو ) ناورصىب دبع ىف مالسالا فبرض رائيدلوأ وهو 2 1 ةئس :برض
 ا . ةملاطبلا دهع نمدوقن ةيرددكسالا فحتم ىف

 ؟1 ةئس ةبوتكم طوطخ اسعلا ةمصاع ( انيفب ىندالا فحتملا ف دحوتو )

 اك .انيفي ىلاعت هللا همحر ةيرصملا رايدلا ىتفم هدبع دمحم خيشلا اهآر دقو ةيرجم
 مروص اهيلع نوشقني اوناك مهماف ريج كوام دوقن نم ةميق ةعومج اهيف دجوت
 انايحأو (ةيريجألا فورحلا) دنسملا فرحلاب اهيف تبرض ىلا ندملا ءامسأو مثءامساو

 انهو ةمودلا وأ رقصلا وأ روثلا روص اهيلع نوشقنم
 دوقنلا ضعل روص 2و

 | + لكش « ةعدقلا ةيمالشالا
 رص 2+ مدع

 د.شرلا نوراه دوق: : ىلعأ يف دهع يف هبورغم ةيجاجز دوقن
 هللا نيدل رعملا دوقن : لفسا يف ةيمطافلا ةلودلا



 ( 54 لك ث)

4 : 3 0 9 1 4 4 7 

0 0 

0
 
2
 

200 

 ف

 كلا

 و ١ ماظعلا

18 

2
 

وه
 

م
د
 1

 
١ 

3 
2
 

3
 

-
_
 

ل
ه

 

1
 

سلا
 ”و

 ا
1
 

7 
5
2
 

5
م

 
5
1
0
 

  2 2دحأ ل ص
 هك م اك 3 ل

1
5
 

3
 

 ف

 ونام م
 يلام

 طَو وه ر

 تن لكش

 ف

 ءثؤ

 و

5-5 
4
 
و
 

 رق

| 

 -و

5: 

 دك.

| 

 ع.

( 

5
 

8
 

 روف

> 

 يو

3
 

2- 

2
 

+ 

 ا

 بدار

1 

5 

145 

17 

 ب

 هةفورعم

 رعلا

 ١ ىد

 د

4 
0 

٠ 

 و

 ةجام الف
6 

 وأ دوأف

 ق فرص



١ 

 تنكح 1١66 تكد

 56 لكش ه١ ةنسل هكرات م باطخ |

000 

 4 حج
 271 0 2 ب رخال اي حج مير ويوم ج ان يدب
 7 ماع مم 7 َ

 يي 7 1 يح يو
 ا

 0 عبيد حما ندا
 ا ا +2

 03 - 3 ب

 1 0 ام
 ١ 2 ديم حب ريا اجي مي

 يعل - ميجا هيه

0 
7 
 ا

0 

 .ء.ةءمحآام

 ممم اي سس سلا



 '!ذكو 41/ خيراتب ريرج نب هللا دبع طا باطخ اهيلع بوتكم ةيدرب ةعطق اذكو

 :اذكو ه١ ةنس خراتي ريثك ن مسم طخ باطخ اهيلع بوتكم ةيدرب ةعطق

 .قوت طخ هذه لك م 51 راتب ديزي طل باطخ اهيلع بوتكم ةيدرب ةعطق

 مه ٠١4 ةنس ةبوتكم ةيدرب ةعطق ( دجودو ) اممعص اهضعءلو ةءارقلا لهس اهضع)

 ويك قو كلام ملقب 2 ١١17 ةنس ةبوتكم ىرخأ ةيدرب ةءطقو قباس ىعدد اهيتاك

 ءهافح ويا انا

 آل دم و ]م وم ةسسيبل الل مس

 اناإ

: 0 

 رس ةضس دج دان محرم لكلب دمحخ و

 هاد رش

 ( 5١ لكش )
 :ةريثكف هدعلامو ةرحبلل سماخلا نرقلا تاطوط# نم اهيف دحود اه اماو )

 .ناألا مزعت رصمب ةيبرعلا بتكلا راد نأ ركذلاب ربدج وه امتو ةلاطالل ىعاد الو
 .ىلع ىوتح ( ةيمال_سالا ةيطحلا راء الا مسق ) ىمسي اهيف ديدج مسق ءاشلا ىلع
 .لئاسرو ةفلتخم تافلؤم نم نآلا ىلإ ةرجبلل لوألا نرقلا نم ةعدقلا تاطوطخملا
 .تبترو مسقلا اذه ءىشنإ اذإ هنأ كششالو « كلذ ريغو تايغقولا ججحو ةعونتم

 ,نيفقثملاو ةريخلا ىوذ دنع ريبك نأش هل نوكيسف نورقلا بسحب تاطوطخم ا هذه



 1و

 ةروص دجون ( نيلربب راثآلا فحتم ىفو ) . اصوصخ نيطاطخلا دنعو ًامومح

 ُدِجو تناكو ىدرب قرو ىلع 2 ١47 ةنس ةمركع طخم تبتك ةلاسر نم ةعطق

 ( لصو ) دنس روك ذملا فحتملا ف ( دجويو ) رصمي مويفلا رئافح ىف

 اضيأ مويفلا راح نم هلصاو 2 17 ةنس ةيوئكم هضرأ جارخ هبحامم
 < لكش 5 ' 0 .٠

 ( 510 لكش )

 ةنس ىف تدتك ةاروتلا نم ةخسن مدقأ دوب ( ندنلب ىناطبربلا فحتملافو)' ]

 ةفحتملا ف( دجويو )هينج فلأ ىتئامب اهنم ردقتيو دلجلا نم مطق ىلع ةيداليم ٠١
 هتبتك اهناف روهشملا ىلاربالارعاشلا مايا رمع تايعابر نم ةخسن مدقأ روكذملا
 ةيداليم 1557 ةنس ىف



 سم 1[ 8 سس

 قاثآلا ناد ىف دهن دلقذ اهريغو راجحالا ىلع ةباتكلا نم دجوي ام امأو

 رجا دبعل ربقلا اذه ىنأي ام هيلع ب وكم رمصم نم ديعصلا دالب رخآ ناوصأو
 تأ رق اذإهلرفعتسا «هعم اننإو كم ةمحرف هلخدأوهل رفغا مهللا 7 ريخلا ريخنيا

 ىىدحإ ةنسنم ةرخآالا ىداجىف باتكلا اذه بتكو «زيمآ لقو بتكلا اذه
 ( "58 لكش ) هتروص هذهو نيئالثو

 4 ةيمالسا ةباتك مدقأ وه رجملا اذه ىلع بتك ام نأ موضعل دمتتعل :(1)

 ىلع اشوقنم دحوبأم صعل وه ةيمالسا ةءاتك مدقأ نأ اهررقن ىبلا ةقيقلاو
0 

 ام ىلإ هتباتك حسرات 0 دأ انسفناب كالذ أن ار مك ةرونملا ةئيدملاب . علس لبجح

 نس اننكع دع كعاو 6 همأتف ره ١" هنس وه ىذلا روكذملا رجلا 37 لبق

 ىف شد 1 هيفأ رغوتف ةة هروص ذخأ فلؤم هَ أ روكذملا لدجلا ىف



 مح” ]او دس

 '. -س : اهصن اذه رطسا ةسمخ ىف ةباتك هيلع نيطسلف فرج ( دجوو )
 دلع

 ١ ::....:: قىرطلا ١

 كللملا ديع هللادبع '؟

 هللا همحر نينمؤملا ريمأ ©

 اذه ىلإ ايليا نم هيلع 5
 لايمأ هينع لبيملا ه

 ( 54لكش ) هتروصو 2 87 ةئس ىلاو> تيتك اهنا ةباتكلا هذه نم مبفيو

 روبقلادها وش نم رجح فال ةئالث نم رثك | ةروكذملا رادلا ف ( دجوتو )

 ىقىتلاةروكذملا راث الا راد تصصخ دقو ىفوكلا طحلا عاوناب ةبوتكم اهريغو

 رجحلا نم ةعومجمل ةئثلاثلا ةعاقلا ةيبرعلا بتكلا راد نم ةيضرألا ةقبطلا ىف

 طخلا ةفرعم ىف ىمظع ةدئاف اطو رومية دهاوش اهيلغاو اهيلع بوتكملا ماخغرلاو

 ىف اك 281 ةنس خرم دهاش ىلع ةعطق فال ةثالث نيب نم رثع دقو ىفوكلا



 174ةنسيلإ اهي رات عجري رادلافةضورعمةمطقدجو: كلئذك و قباسلا ( 58 لكش)

 )1/٠0( لكش ىف هءروصو 1/4١2ةنس هخيراتو ىرضحلا ةعيط نب هللا دبع



 ( 7١ لكش )

 دهاش اهنمو 2 19*ةنس بتك ءالعلانب ةماس نب ىلع ريق دهاش ( أهنمو )

 (دجويو) 2 191 ةنس بتك ىرضحلا بهوم نب نمحرلا دمع نب هللادبع رب

 تاباتك هيلع ساسحنلا نم نادععث ةرشع ةيداملا ةعاقلا ىف ةروك ذملارادلا ىف

 اهباب ىف ةفرط وهو ةيمطافلا ةلودلا ىلإ اهدهع عجرب ةيف
 تاباتكو نووالق نو رصانلا دم ناطمل_هلا مما هيلع ىمرك اهب ( دجويو )

 ىمركلا اذه بونجو رصانلا كلملا باقلا نمضتت ثلثلاو فوكسلا طحلاب ةليمج

 خعراثو هعئاص مسا هيلع شوقنمو ةضفلاب ةسبلمو ( التنادلا ) هبشي ًاعرخم ةمرفم
 هذهو رضع نيساحنلاب نووالق دجسمع ًاظوبفحم ناكأدقو 2 774 ةئس وهو هعنبع



 لا ا |

 ومص »م

 راهم حم

 ! 2عوررمتر اطل بز سيم اب ىلكى كر

 ' 2 قرطاطسؤر كلاب بانك ارم دعر

 ( 7١ لكش )
 ةةعانص نم رصم رباقملا ىلع عضوي بشحلا نم حولل ىه ةيناث ةروص كانهو

 نمهيف ربظ امو ثاثلاك وه ىذلا هطخ ىف رظنال اهانتبئا داليمال رشع ىباثلا نرقلا

 “+ لكش وهو نمزلا كلذ لهأ ةعارب ىلع لدت ىتلا ةعيدبلا تاشوقنلا

 سشقنلا ”ءارر هزمل اناظر ذو د دهيم ع اًناردرفلا"ع انما دع عضوي بشن عول رب
45 



 هملإ عجريو تارفلاو نيرسنق نيب ىه ىتلا دبز بئارخ ىف رجح ىلع (ريعو )

 (174 لكش ) ىف م هتروصو ةيداليم 5١١ خرا

 و صنم رمزرب يرسم كاكا م“
 وز مرن كلخ

 يا و ورسول و جايا وج جالا

4 
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 ( 7« لكش )

 ( 75 لكش ) ىف ام هتروصو ةيداليم 554 ةنس ىلإ اهخرات عجربو

 |4246 631م 870012879 / 0 ليكون ْ 216 20د 1806 116 "أ ة] ديرصلا/ 5000 ا //+

0 

(0 1 

 لكش) 7٠ (

 طوطخلا فافتكا ) ناونع تح ةميدقلا راث الا ضعب انرك ذ نأ قدس دقو

 ذوخأملا ىبرغملا طحلا نم هنأف 5 لكش رظنا اذكو ( تش نا اهعجارف ةعدقلا

 ىهو ثيدحلا رضعلا لئاوأ ىتح اينابسأ ىف المعتسم ناكو وكلا طحلا لم
 : اهنجرتو ءارجلا رصق نم ةذوخأم

 ( 75 لكش ) لباب ناكسل ايرامسم اطخ ًاضيأ انه كلركذنو



 . اد ام امهيف هدب طف

! 

 بتكو اههلا رظن دق 868 ةنس دولوملا ىطوبسلا نمحرلا دبع ةمالعلا ريهشلا

 مامالا نا أمهنم ص رخآىف

١ 

 ( هنغ هللا نع ىطويسلا ركب

 ريسفت نم ميارااو ثلاثلا نبءزجلا

 وة اراصتخا هتغرف هللدجلا )
 ةنس ةحملا,ىذ ىف

 م :كللا ىف ائدجو اننا دارطتسا هركذن امتو
 م

 ةيد ومهما
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 .لابجلاو راجحالاو روخصلا ىلع ةروقنملا تاباتكلا نم ريثك كانهو اذه

 نو رقةدعىلإ مجربام طوطحلا نم اهيف نأف زاجحلاك « ةيمالسالا دالبلا ىف ةقزفتم

 .طخلاب ةيلخادلا ةمظعملا ةيعكلا ناردج ىلع روقنمو بوتكم وه ام ( اهنم )

 .ىلعبوتكموهام ( اهمو ) نورق ةعبس وح ىلإ ايلاف اهتباتك دبع عجربو ثاثلا

 .قارعلا نكرلاو بابلانيب ةعقاو ىهو فاطملا ضرأ ىلع ىتلا ةرفملا ىف تيثملا رجحلا
 ليعامسا ردح طيخلا رادجلا ىلع بوتكم وه ام اهنهو ه2 557 ةنس خرم وهو

 .قبب ل ةعدق تاراتك ةيعكلا ىف تناك دقو « ةئس ةثامس وحنل هخيرات عجريامت

 .تسرهفلا باتكسحاص ركذدقلف ارارص اهؤانبددجتدق ثيح ديعب نمزذنم رئا اط

 :ارححامماكرا نم نك ىف اودجو شارق ةيعكلا تمدهامل هنأ 2 "ا/ا/ ةنس هفلا ىذلا

 .بابفةيبلحلا ةريسلاف لاقو ( مالسلا هبر ىلع ارقي رقبع نب فلسلا ) هيف اب وتكم
 .قاودحو ةيعكلا شار تنب امل : هصنام ىلاعت هللا اهفرش ةيعكلا شارق ناينب

 وه اذاف دوهب نم لجر مح هأرق ىتح وه ام ردي ملف ةينايرسلاب اباتك نكرلا
 رهقلاو سمشلا تروصو ضراآلاو تاومسلا تقلخ موب اهتقلخ ةكبوذ هللا انا

 ؛( نيللاو ءاملاىف اهلهأل كرابي 7 اهاباشخا لوزبال ءافنح كالما ةعيسب اهتفحو

 اهنأي مارا هللا دلب ةكم ) هيف بوتكم رخآ اباتك هلحم ىأ ماقملا ف اودجوو

 .دصح اريخعرزب نم ) هيف توك رخل امك اودجوو ( لبس ثالث نم اهقزر

 ©”( ةمادن دصحمب ارشع رزب نمو ةطبغ

 .مالك ىفو ةيعكلا ىفرجح ىف ابوتكم دجو كلذ نأ ةيماشلا ةريسلا فو لاق

 عومج ىف تيأرو ثدحملا نبا لاق "7 رطسأ ةءالث هيف ًارجح اودجو
 ةالصلا كرات ىرعمو«ةانرلا رقفم ةكب وذ هللا انأ ) هيلع بوتكمرجح اهءدجو هنأ
 .دوسألا نع ةباصالا فو لاق ( ةن.الم تاوقألاو اهلغأوةغراف تاوقأللاو اهصخرأ

 .ناعقيعقو افصلا ىلع فرشم لبج وهو سيبقوبأ امو اهالبج ىآ ةريسلا حاص لاق انه )١(
 ره |! سيبقىلا لبج ىلا ةهجو ةكم ىلع فرشم لبج وهو

 ةمادثلا ىنعمو ةطبغلا ىعم ترسف اهاتلكو (؟)
 ه] تعش نإ اهعجارف رطسالا ةئالثلا يف بتك ام ةريسلا بحاص ركذ انه (؟)



 نمالجر شيرق تعدف ماقملالفسأب !اتك اودجو من هبا نع ثوكلا هع نأ

 ىلص دم رك ذ هيفذأ اننظو لاق ينومتلتقل هوك ةثدحول افرح هيف نإ لاق رير:
 . ةريسلا نم ه2 هائمتكف لسو هيلع هللا“.

 حجرات عجرب ىكملا مرحلاب تاناوطسالا ضعب ىلع بوتكم وه ام ( اهنمو )

 ىذلا ةيجراملا ىملامرجلا ناردج ىلع بوتكموهاماهنمو ةئس ةئامس وحنل اهتباتك
 ةريثكتاباتك ةفرشملا ةكع ( دجوتو ) ةنس ةءامس+و حن ىلإ اهتباتك خيرات مجرب.

 ىلع ةروفهلا ةيفوكلا تاباتكلا ىلعالإ انسفنأب فقن لو روخصلاو راجحألا ىلع

 ةريثك ةيفوك طوطح ليجلا اذه ىفذاك دقف بابلا ةراحىلع فرشملا ةيعكلا ليج

 اهم نونديو ليلا نم ةراحملا نو رسسكي سانلا ثيح تفلت اهنا ريغ ىتش عضاوم ف

 هيلع ةباتك_لل اريد 5 لبجلا اذه نودصقتي اوناك سانلا نأ انل رهظ ىذلاو مهتويب

 برقو اهتبالصو هروخص مظعو هتراجح ةموعلو هحطس ءاوتساب كلذ ةلوهسلا

 . ةدلملا نم ليلا“

 اوناك ممنأ هارن ىذلاو ةيعكلا ليمي لبجلا اذه ةيمست ةلع لع فقن و

 ثاوربظ اك هتراهج ةيسالتفل ةيقكلا ءادنل نيلطلا اذه نيةزاحملا نؤذخاب.
 . ةميغب معأ ىلاعل

 ةعبسو ةنامالثو فلأ ماع اهانرز اًميح انيأر دققف ( ةرونملا ةنيدملا ىفامأ)

 يهو علس لبج ىف ةروقنملا تاباتكلا نم اريثك - ةيناثلا ةرايزلا ىهو نيسمخو-

 انيأر كلدكو مهنع هللا ىذر ةباحصلا نمز ىلإ اهدبع مجري ةيفوك تاباتكا
 تاراتق انرار ةلدك و ةورغ ا رزق ىيققلا فايز ونس لع روف تاراغك

 لخادلا نيمت ىلع ةرايسلاب لفأ وأ نيتعاس وحنب ةنيدملا نع دعب لبج ىف ةردك

 1 ةئيدملا ىلإ

 ىراصنالا سودقلا دبع خبشلا ةثاحبلا ذاتسالا لضأفلا انقءدص انربخا دقو

 ئحنبةنيدملا نع دعبت ىتلا ىلا ةبج ىلإ 1؟ه4 ةنس تناك ىتلا هتلحرىف دجو هنأ"
 ىلع ةروةنم ةريثك ىمانأو تاناويح موسرو تاباةك5 ةرايسلاب تاءاس عبس



 تعا أك تخاب

 ةريثك تاباتك دجوت هنا رقص ةزمح ديسبلا لضافلا ةرضح ًاضياانربخاو .روخسملا

 ةنجلا. عيلض ىف ةرهزلا ةبج ىفو؛دعاسلايع دالب ىلإ ةبجاوملا بيدلا بيقش لبجب
 نييواهنيب هذهو ةرديوصلا ةبج ىفو «ةياوبقملا فيخو ةرهزلا فيخ راوجب ىذلا
 ه1 ةريثك تاباتك دجوتف ربيخ ىف امأ « ةرايسلاب تاءاس عبرا ةئيدملا

 تاباتكلاو ةعدقلا راثآلا نم ريثك ةيزاجحلا اندالب ىف دجوب هنا دقتعن انناو

 ريمآلا رك ذ دقلف« دعب دحا اهفشتكي ل مالسالا لبق ام ىلإ اهدبع عجرب دق ىتلا

 ( غنتوا ) نا نودل خ نبا خبرات نم ل وآلا ءزهلا قحام ىف نالسرا ييكش

 نوري داليملا لبقام ىلا اهدهع مجري تاباتك ةنيدملا ىلاعث ىف ءالعلا ىف فقتك ١

 اهدبع مجرب تاباتك ءاهت ىف ( ريرهو روك ذملا غنتوأ) فشتك | كنذكحكو

 ه ١ اضيا:_ تورقب داليملا لبق ام ىلإ:

 وبا نوسنفلو ليئارسا روتكدلا وهو ةيماسلا تاغللا ٌحرات بحاص لاقو

 زك امص ىف نا روك ذملا هباتدك ىف ةيرصملا ةعماجلاب ةيماسلا تاغللا سردم بيؤذ

 ة-يرعلا راثألا نه ١ را فئاطلاو ةئيدملاو ةكم لدم ةيلصالا زاحملا دالب

 نأو دعب فشكت لاهريغو روخصلاو راجحالا ىلع ةعدقلا شوقتنلاو تاباتكلاك

 ه ١ راثالا كلت ربظيس ليقتسملا

 زاجملا ىف ةرومطملا راث الا رع بيقنتلاو رفحلاب انق ول اننا ةقيقحلا فو
 م دبعب نمز لنم تعاض دق اهملاعم تناك ناو اهدنع ىرايد اناعج ام انل روظلا

 ( دجو دج نم ) لثملا ف نكلوريهشلا ىتاملالا قرشتسملا ( نايل ) ذاتسالا هلو.

 0 رفح ا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دج بلطملا دع اذهو كلذ دعشسل تك وى

 هايسا اهيف دجوو مثدِح امهنفد نيتالا بهذلا نم نيتلازغلا اهيف دجو مزمز

 لوأ ناكذ نيتلازغلا بابلا كلذ ىف لعجو ةيعكلل اباي فايسالا برضف اعوددو
 ةعجارع هيلعف عوضوملا اذه فثحبلا ةدايز دارا نمو. ةيعكلا هب تيلح بهذ
 زويعملاوب ةزاوقلا نك"



 بم "ومال

 ةقيووشألا نسز:ى اتمنا# ام اهوضخترا# الا نم ربتك فحوت (قارغلا قو)

 «اينافلسنب)ةعماجةثعب نأ 107ةنسىناثلا مير راتب ىرسدملا ةديرجترك ذدقو

 ةقيرع راثآ ىلع ( اروغ ىات ) ىعدي لحم ىف تريع قارعلا ىف راثألا نع بيقنتلل
 .ةنس ةثامسمخل دعبأ ىلإ ىأ حييسملا لمق ةئس فال ةتس ىلإ اهدبغ عجرب مدقلا ىف

 .بهذو ةنوام روصو ةيقيسوم تال هيلع او ريع ايف ةفورعم ةراضح مدقأ نع

 ناقتالا ةياف ف كوسم

 ريثك دجوي (رصم ىفو ) ةريثك راثآ دجوب ( نانبلو ماشلاو ايدوس ىفو )
 رزدعل دقو ةنعارفلا دبع نم ناك ام اصومخ هدعبو مالسالا لبق امل راثألا نم

 ن آلا لإ صفع ةنلفاا وراغاف سمج نع مقلا

 .ففتكت مل ةمدقتملا راثالا نم ريثك توم رضحو ( نملا دالب فو )

 قحلم ىف نالسرا بيكش ذاتسالا نايملا ريمأ رك ذ دقف« دعب اهرارساو اهزومر

 .تهذت برعلا ةريزج ىلا ةيمع ةثعب لوأ نأ نودلخ نبا خيران نم لوألا ءزجلا

 .ةبكرءادلا ةموكحلااهتذفنا ةيماعةثعب ىه روخصلا ىلع ةشوقنملا تاباتكلا ةيضقل

 .تباح ةئعيلاوده ويناملالانكستا رو روسدن نيسراك اهيف لاكو ةيداليم 1751 ةئس

 كراكسلا لاوحأ ةفرعم ايضرغ ناكو ءاعنصف زعل ىلا اع ىلإ ةيل نم دالنلا

 دوجوب تماع اهنكل اهمتاتابنو ضرآلا تاقيط سرد عم مهباسناو مه 0

 . اهملا ىه لصت مل رافظ ىف تاباتك

 ةمدخ اهبلح بوجوو تاباتكلا هذه ىلإ هبن نم لواف لاح لك ىلعو لاق م“

 تاباتكلا خسنهناف غدوبن دلوا نم ( نزتس ) هالت مث ( ىرعادلا روبين ) وه ملعلت

 .كلذو ابوروأ ىلإ ةيئبس لج ضعب نع ةخمن لسرأو رافظ روخم ىلع ةشوقتنملا
 .مهتيغر تدتشاف اهلحرلإ اواصوتمث سمآلا لوأ ىف اهم اومهفي لو م 1711 ةنس
 . اهريغ ةفرعم ىف

 .لحاس ع بارغ نصح ىف ةباتك دبيتسأو ىزاجالا فشك م ١875 ةنس فو

 ندور قدك 1185 ةحس : رحطا تاق ا لاش لغو ةلاكك و ترويرقس



 دل و8

 اهدجوتاباتك م١141 ةئس ىف ةديرف ةلاحرلا رش مث ءاعنص ىف ةيئبس عطق سمخ

 © خسفف واق ديس ىلإ لصوت ىبدوا لوأ وهو دونرأ ءاج مث تومرضح ف

 مث ةريصق الجم ناك اه رك 1 ةيازك نويو ةتعنافتم قو تراس ل ةدحو

 نملا دالب ىف تاباتكلا هذه ىلع عالطالا ريك

 روكذملا قحلملا ةءجارمب هيلعف هانرك ذ امم ريك ١ ىلع عالطالا دارأ نمو اذه

 نكلو ثحبلا انلطاأل عوضوملا نع جورهلا فوخ الولو 47 ص ىلإ 54 ص نم

 اهم لصوتيو ةبيط ةركف اهنع ْذخَأي دقف يبنلا عاطفلل ةيافك انه اهضعب رك ذ ىف

 ةروعو داغ راند روم لع تااعكو شواتىآلا لكفلا قو ةينضوم ةخيانا لإ

 (ا/ا/لكش) اهرظنافى مج طاطا بةثىداوود+ شدو

 انتايح تالسسو انلاممأ تاحفصأ ىف لعي نا باهولال< ركسلا هللا لأسن

 نيما ءامدلا عيع هنا هنهو هلا ةنسح ًاراثآو ةملاص الامعا





 نع ا ١ دم

 ىلاصتال ىرصملا دنملاو ىرتلا دنسلا نيتبوج نم نيطاطخلا دنس انه ركحدا

 5 قا 3 ووو ىرتلا ىلءسأ|ا |مأف أمه

 بيهذتاا نفو ىلرعلا طخلا عاونا ىكملا ىدركسلا رهاط دعانا تذخأ
 خيفلا موحرألا هناواو هرصع كدرقو هنامز دحوأ ريهشلا طاطخلا نع هفرخزأ وأ

 ٠ ع .

 : نع ىذا وهو ىرلا ىعافرلا زيزوعلا ديع لع

 :» ه٠ »  ىوبلغلا فراعلا دا جالا
 :ق3 » > ىدنفا قوش دع جاحلا

 ه3 8» 2 ىدنفا ىدولاخ

 :» » ه ىدنفا ىجار دو#

 :>» » طه  ىهات وكلا ىنطصم في رعلا

 . 3 2 29 هداز دعحشك دووشم ا ناملس:

 » » د ينوزدارالا ىئصو رمي

 :ه» ه د اص نا

 :ه» ه 2 ىلا نيسح.

 :» » ىلع شاورد:

 :» » ه ىدنفا نامع ظفاح-

 :» » » يىنوبالا ىطصم

 هه » » 212 هدد لع شاورد

 : 3# » د هدد دلاخ

 :» ١» » ىرادكسالا نسحلا

 فخ وما :» » 2 هدد لم ريد

 .٠ » 89 »2 هدد لخ



 نع ذخأ وهو هدد ىنطصم خشلا

 ه» » 2. نيدلا ريخ خيشلا

 :ه» » 2 قريصلا هللادع

 :ه» » 2 ىدنفا افو

 :»ظ » > ىدنفأ دمحا

 :طه هظ» ىدنفا ىخض

 :ه» ١> ه ىمصعتسملا ت ا

 :» ه» 2 با:ةكححلا ةلبق

 :» ه» 2 ندلا لاح

 » » 2 نيدلا باهش

 » » 2 رذودأ

 50 نيدب اعلا نيرز
 ل ديز نإ ىلع
 » » 2 ةحلص

 2 لأ
 » » > ىدادغملا ىلع

 »>< م» 2 قحدسأ

 م باوبلا نبا ىلع
 2» » مم نب رب ْز ولا

 » » 21 مساق خسيشلا

 » » ه ىرصيلا نسحلا

 .نع حارق هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع

 ةباتكلاو طخلا لخدأ ند لوأ امهو ةنمأ نب برحو كلم ا 'دمع نإ برسعشل

 كلذ نابب قيس ام ةكم ىلإ



 ؟ ىنأب امك وهف ىرصل ادنسلا امأو
 نعةماتلا دعاوقلاب ىبرعلا طحلا عاونا ىكملا ىدركلا رهاط دي انا تذخأ

 ىدنفالاب بقلملا ىرصملا مهاربا ىدنفا دمحم ريدقلا ةغبانلا ريبكلا طاطخلا'
 ٠ م َض

 : نع كخا وهو ةرهاقلاب رصع.

 : نع دا وهو رفعح كءد#ت

 :» » » سن وم ىدنفأ دم

 :» » 2 شل ٌوم ىدنفأ مهأربا هدلاو.

 :» » ه» ىحاقلا ىدتنا نامع

 :» هظه» 2 ىدنفا ىهو ليعامما

 نع ْذَخَأ وهو 2 ىرونلا ىدنفأ د# ديملا:

 » » ه2 َى 7 ازجلا ىدنفأ نيسدح

 » » 2 لع شروردلا

 » » 2 م دلاخ-

 » » > ىرادكسالا ىدنفأ نس

 » » 2 لل ريد

 » » » دم شاوردلا:

 » » 2 ىلش هدد ىنطصم هدلاو

 » » ىسامالا هللا ى# هدلاو.

 » » 2> ئةغرألا نبدلا ريخ

 م» » > غئاصلا ن ن#رلا دنع
 » » >2 ىمماولا لع ندلا سك

 6 ىزاف ندلا باهش
 » » > ةمسقر ىأ نب لم .نءدلا 5-6

 » » > ىباحلا ندلا دامي

 » » »  يىباحلا د نيدلا فيفع هدلاو.

 » » » (ىمجعلالولا)ىكتز نب لعنيددلا و:



 ل 51غ

 ىكملا توقأي نيدلا نيما

 ىربالا دما تنب ةدهش

 كللملا دبع نبدع

 ( باوبلا نبا ) لاله نب ىلع

 ىراقلا ىلع نب دسأ نب دع
 ةلقم نب دم ىلع وبأ رزولا

 ررهللا لوحالا

 ىرحشلا مهارإا

 دامح ند قاحسا

 ىرهيلا نسحلا

 هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىلأ ن ىلع
8 

 ةيما نب برحو كلملا دبع نب برش

 نع دخلا وهو

2 2« «(« 

2 «<«- 82 

 2 80١2

2 2-2« « 
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 9)» مر 2

2 « > 2« 

« > 38 

 2 » »١
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 نع ذخا وضهو

2 2 8 

 لوقف ةعجارملاو ظفحلا اامهست رمخملا دئسلا اذه تمظن لقو

 ىف دنتسلا ةفرعم مرت ناف

 لْصافا نع طللا تنخأ دقف

 ىواملا ليلجلا خيشلا ةكمب
 دظللا وز "رج كتنعا نكل

 كيلمل فحصملا بنك نع

 ةيبنت ..ىآ قكوتنلا :كيبلا

 حاقتسا دق دنسب اذ ناو
 ىدنس .ىرف ءالدا امي نآق

 ذاتسالا نع دقق

 ىدنفألا 6

 تعمد

 ميهارإ

 قتقت ىتح كا نف .قدلن

 لئامألاو نفلا لهأ رايخ

 طبضلاب ىأ سيهدتلا كلذك

 كيلم نم موحرملا (داؤف)
 دحمالا ىمعافرلا زيزعلاديع
 5 5 نب نر ل ا و
 لحما أد_ه قو لبق هلر د

 ىلا ست

 دمتعاو كح ىرصأملا وه اظل

 زاحملا نه تح دِإ رس

 ىدما نم هل ال هل اركش



 ب اللاوو ل

 رفعج شل دك نعف وهو
 ص

 فن

 ىجحاقيلا ىدنفا نزاع نعف وهو

 ىروب دمحم ديسلا نع اذو

 نع وهو لماذ ى رثازحلاب ىا

 ندسسح نع أذو ىدنفا دلاخ

 اذو دك رب -نءق وهو
 رم رص رس

 هدذ ىاعص.٠ هيبأ نعف وهو

 ىبامالا مفتلاوب نفق ىف

 ندلا ريغ ذاجسألا لنرع ااذو

 :ةئاصلا نبا نع دخا | كاذو

 ىعسولا دمحم نعف وهو

 طاط سفلا سستم نعءف وهو

 ذخأ ندلا دامب نعف اذه

 ب

 - رومشأأ ىمجعلا ىلولاب نم

 نع وهو ىعال ىكمأا توقاي

 كاملا دبع نبا لزرع ةذخأ دو

 ةريآلا لاله نيا نعف وهو

 و

 ريتعأف سلوم نع د دخلا

: )0 
 ) هيهنلا ) مهاربا همسأ نم

 دو ىهو ليعامسا نع أذو

 ر قيمشملا ٍبيسح نعف وهو

 نع ذأ أذو ل فهلا 0

 نطفلا سيبالا ى رادكسالا

 ادا 0 ش ور هلا نع

 لكل فتحا .ىلفلا

 سانا ظطخا هللا دمح ىأ

 نيتي نع دوبشلا
 غبانلاو لب نقتلا عرابلا

 نعق ! له

 ىثع نا

 ىزاغلا بابش

 طاطألا أ نبا

 لظفح طخلا هدلاو 0 وهو

 بغراف ىكز نب ىلع

 روكذللاف

 هبيقر

 نعف وهو
- 

 نوفا دفعا قلب هدي

 كيملك ىرت طأغا ةلسلس
0 

 تيبال ل7 هب انيتأ اعإو هل ايقل سيل هيبنا ( )١



0 

 هلقم نب دمحم هل ىعا

 ررحملا لوخالا نع .ىفو

 قاحسا نع وهو

 لع نم دافتسا

 نيصخش نع طخلا قلت وهو

 هباتكلا الخدا ناذللا اه

 ىف رم مالكلاو . زاجحلا ىلا

 ع 5 داو

 هيفاعلا ' وفعلاو اًضرلا م

 اذودامح نب

 دو اذو

 قيفوتلا

 همالسلاو ةمعنلاو طدسدلاو

 تقلا لوز نم انو ظفحاو

 تايحالاو. ,ضالاولو ل

 فيطللا ةرادعتس هن أف

 مبحرلاو ميراكلا ا

 همالس 0 هللا ةالص 9

 هب أاحصلا ةيشب ىلع 9

 هلقلاب الا كيبسي هطخم

 ىرحشلا نب ميها ريأ نع اذو

 ادب كيهانو ىرصيلا نسح نع

 مرلا بلاط نأ نيل
 نيمسالا ظفحاف ترح-و :ترودقا

 «ىىكر

 4 هبارغ الب رمآلا ١ ءىدأ كك

٠ 

 فرعل مجراف باتكلا لئاوا

 هيضار ًاقح نوكن ةشيعو

 همالع ض رآل ل 2 ل | و

 توملا دنع ناع لأب متخلا 7

 باحصلاو لهاألاو اقدصألاو

 فوورأا هناو هقاخ

 ميلا باهولا هنإو
 هلآ مث هللا لوسر ىلع
 هباجنلاو لضفلاو قتلا لهأ



 « اذه ان رصع ىلإ مالسالا هدب ذنم نيطاطملا ءامما نم هيلع انرثع ام انه ركذن
 َح راتك ةرصتنخم ةروصب هنايب ىضتةي ام مسا لك ناجح حرش نأ انمزنلاو.

 ىف مهنم هتمجرت ىلع فقن نم ةمجرت ىلاعت هللا ءاش نا ركذنسو ةفولا وأ ةدالولا

 صوصخم لصف.

 كانه نوكي دف ءاصحالا الو ءاصقتسالا ليبق نم سيل نايبلا اذه نأ ىلع
 ىلع فق 0 و هب عمسلا ل لرم ٌثرصاءن نميف ن وكب دق لب هيلع رثعت 1 ريغ

 هدماقا لو هناونع

 نيطالسلا ركذ ىف ( ىلوالا ) بتاع عبرا ىلع لود4لا اذه اناعج دقو

 ءاماعلا ركذ ىف (ةثلاثلار) نيطاطخلا تاوشاملاو ءارزولا ركذ ىف (ةيناثلاو) نيطاطحلا

 تاطاطمخلا ءاسنلا ركذ ىف ( ةعبارلاو ) نيطاطملا

 ىطاطخ ىدع ام ةيئا_حطا فورا بسحب ةبتص نيطما_طخلا ةيققب انركذ مث
 رخآلا ف صوص لودج ىف ٌمثانركذ دقف زاجحلا



 تح [رع دج

 تأ وشامل و ءأ رز ولا و نطاللسأا نم نيطاطألا ءانيعأ

 تاظحالم طاطاامسا تاظحالم طاطألا مسأ

 ١٠ملا/ ةنس ىوتأاشاب دم نباشاب دمحاريزولا [201؟ةنسىفوت| هللاب رهظتساا ةفيلخلا

 ١١50 » »> |رفعجنبا اشاب دمحارزولا اه0؟5ةنسىفوت| هللاب دشرتسملا ةفيلخلا

 قالوقانقب فورعملا
 ؤ١هه ةنس يفوت

 , 1 ادو>وم ناك
 اشاب مهاربا ريزولا سبني |كثلاثلا ناخ دمحا ناطلساا

 #١١٠6 » »| اها نحن 0+ ةمس يوت |ىاشلا ناخ نالس رص رورو ىلنو ١ فور . «|/ ٠ اشاب م.هارا ريزولا 'وناقلا فورءملا| ٠
 هم » »> | اشاب داهرف د ريزولا| ١١/١ ةنس ىفوت| ثأاثلا ناخدمخ »

 ين

 |١١؟ » » | اشاب لياخديسلا ريزولا| ١١١١ » >» |ىباثلازاخ ىنطهم
 ١١958 » » |اشاب سئانقاز راد. عرزولإ ١١568 » »> | ىلبناثلاذاء دوم »

 ”١١57 » »> |لزع نداشأب تاليعو وإلا مهو » > ىنائلادارص >»

 ١١٠١| » ى«كرجلا اشاب قامعربزولا "٠٠١ » ه» ثلاثادارص

 ١١5 » > |اشاب مهاربانب دمت ريزولا| 918 > > | ىناثلا ىلو ديزياب »
 ممسو » »> |ورهيضدمحانيدمتخريزولا| ٠١5 >» » عبارلا دارص »
 ١١85 » »| اشاب بغاردحم ريزولا| هل » »| نيدلا روندومح »

 59 » > | ئسح نب هللا ةه وزول م88 » »>ا| فمدسوب نبىلع >2

 ١٠١5| » ه2 اشأب وصل 07 59 » نيك كيش دو و

 |ل١هه » » اشاىراع دمح|| الاظال » ه» ردام 2

 ال6478 >» هد اشا' تزع ىلعإ م1 » »| ىرالللادمحا »
 اا١اإل؟ » » حون نحااشاب ىلعإ ""6؟ >» » 00 2

 ا١١اله » »> |اشاب نامع نبااشاب دهحا| 5؟ةا" » » زوريف >»
 |٠١٠؟١ » >]| دوم نبااشاب دمحا| اله5 » » |ىنيرملا نسأاوبا »
 ا١املا » >» ىلير وك اشاب دجحإ| و؟8© » > ]| هاشكلم دومح >2

 ًادوجومذاك روحا | شاب 3 ماع » » هللا دمع نا درسا 2

 هتانوخراتىلعفتتما شاب قاعنكوي ديزراب | "5 * > |  فاملا عيدب ١»
 ظ هبافو خيران ىبع فقم اشايدمحا نب مهاربا ه5 » 2 بسامهط هأش

 ظ هام >» د دوقروق 2



 عاود

 طاطالامبا |[تاظحالم | طاطخلامسبا |
 )0 0 م

 ا١١الا/ةنس قونأ اشاب ناملس نب ىنطصم ١١17| ةنس ىفوت اشا دماح هزمج
 ١١56| » > اشاب قميق ىنطصم ١١1١| ةنس قوت اشاب ليلخ

 ١١58| » > ]| اشاب دغ نب اشاب ىنيطصم ١١١8| >» هد اشاب ىلع نب ليلخ

 |لءوك » ده اشاب بحاصم ىنطصم !١١٠6| » » اشاب تفأأر هللا دبع.

 از54 > 2 ىنطصم نب اشاب ىحي ١١88| » » اثاب مقار ىلع.

 خر أت ىلع هل فقن مل اشا الهش م طعالا ردسلا ٠١٠5| » اشاب ىمان دم

 ظ +49٠ ةنس قو قحسا ند ا بوقعال ا ١ا/ك 2 2 اشاب لهلخ نب د

 +١١9 2 2 اشاب دمحا لك نب ليمعم | ١ ١ا/ا/ 2 2 اشاب ىلع نب لم

 ا ناك 000
 هئس 0 اشاب ىلع نب نامعن ١١م 2 2 ىدارغلميلا اشاب دم |

 اذا؟ >» ه اشاب ىرحم دم |

 ه6 ةئنس قوت للا ندا

 هو5 » »أ ىليمرلا نسحلا نب ىلع 2

 4١5١ » 2 ىزرآلا ىح »

 1١ "ةن-قوتريسفتلا ب+اصوهو ىزارلا رمع نب لع د

 ا ع ةئسيفو ةدربلا بح اصوهو ىريصوملا كييهدم ْن لحم »2

 5٠< ةنس قوت ىتامترلا باهولا دمع »
 هت" » م.دعلا ن نيب 2

 نابم#ب » د مآ نيدلا مه و 2

 هج»جب » > ل نمجرلا دبع >2

 ٠١١1١ » ه ىنيمارلا مهاربا نب دع 2



 دل جا

 طاطخلا مسا

 ىطعملا ددع لع خيمشلا

 ىننحلا ىراقلا ىلع »

 نسح نب ليمعس » |

 ا قابلا دبع »

 ةداز ميةةسم ناماس » ؤ

 له ديسلا نبا هللا ضيف ديسلا
 ف اهذصلا فقرر خيشلا

 تاطاطخلا ءاسنلا ءاومأ

 نينمؤملا ما ةعفح |

 هللا دمع تشب اهنشلا

 ةدوشب ةمقلملا تبنيز

 امويف نبأ ةيرداج ءانث
 ىلع نب نسحلا تنب ةءطاف

 ةيدادغلا ةمطاف

 ىلع دجأ تب ةمطاف

 ىدرو ىدح تلد

 دمح تنب ةحدخ |

 ىلوملا دبع تنب ىنيل |

 نوناخ هاش داب

 د“ تلد ءارزولا تس

 نا زكر تندب ة ريهشلا ةمطاف

 داشره وك

 ىرهش ىلآ ةمطاف |

 ةالطعتام

 5٠ هةر قوت

 ١٠١١5 »>» هه

 2 >» ١١7

 ١١؟١5 > هد

 ام؟.9 » هد

 ١١٠6١ » د

 ١١و« »>

 اهنعهلل |اىضرةصفح تماءىتلا ىهو

 ها/؟ 4 تءوو#

6 َ 

 ال5 22 2

 ايرقتال)١ > ه

 5 هلو هدودحوم تناك

 ؟1/؟ ةنس تدءفوت

 مو »> > 

 ان م:5686© >> »> 
 م

 الكوب »

 ةيلل » 2

 ١٠١5 ةئس اهدلاو قوت



 دل 5581

 ةطاطألا مسا

 مهاربا تب ةمطاف

 ملام مزب
 ماه ةرد

 ىللجأ تند ءاعمإ

 ماه ةدهاز

 ماه ةيدشر

 تالا

 ١ مو وف تعفو

 امسرقت ا|ا١مله« » 2

 ناخدمجلادبعزاطلسلاةدلاو ىه

 ١/9 ١ ةنسأفحصم تدتك

 ةخ روم ةيطخ ةعطق اهلل انأر
 ١ اال ا/ ة؛نس

 |١؟١5 ةئس تيفو

  1 3-5-7ةنس ١١57|

 اييرقت ١١١كةهنست يفوت |ناخ رداقلا دمع رادرسلا ةحوز

 ةيذيهجلا دمح ةدئام

 2 2» » م>» 2 َْف ريع ءاوس ١



 فرح

 طاط 5 00

 يلكسلا دجأ
 دلاخ ىلا نب دمحا

 قوكدلا فس وه نب دمحأ

 ىخونتدلا قاحسا نب دمحا

 ىدادغيلا ديجا نب دمحاأ

 ىبلدنألا قارا ني نيعا
 ىاشا دمت نب دمحا

 ىدادعيلا ل ضفلا دمت نب دما

 7 اهصالا دمح نب دما

 ىبرغملا د نب دمحا

 زيزعلا درع نب درحأ

 ىدادغملا ىلع نب دما

 هاش بيط دما

 ىمدقلا دمحا نب دمحا

 ىدرورومسأا دمدحأ

 فلالا

 ةااطخ الف

 نومأملا بتاك نك
 ثلاثلا ذرقلا لها نم ناك

- 

 2 ىشعأل ] ححبص ف اوم وهو ىدنشةاقلادمح |
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 ؟م١

 م

 ه4

 همك

 كركي

 ه6 «”

 همك

 44١
55 

07 

 م١



 د

 تاظحالم طاطخلا مسا

 هه م٠8 ةنس قوت ىتشمدلا فسو ندا

 يه اا#“ا/ >» 2 ىكم لا دم نب دما

 ره و8١ » ئفانالالا ىحم ن دما

 ره هحعك ا » ىراصح هرق نيدلا سعت دما

 ره المال » 2 ىسلدنالا مهاربا نب دمحا

 ره الط » ىطساولا مهارا نبا دا

 ره ال8 » 2 ىذلا بر ديع نب دما

 ره اله » د ىدركلا ميهاربا نب دمحا

 يه م1١ » > ىاطرق ىلع نب دمحا

 مه 959 » 12 ىهعلا هاديع نب درا

 ريض اله85 2 2 نيسح ند درججا

 يه مك#" >» 0 دمحخ نيدلا دامع دا

 ها١ا5 » ىكسألا ىلا انلا درا

 هه ٠١8 » 2 ىناتؤيملا ضوع نب درا

 همه ١ » ٠١99 دو نب دمحا

 ره ١٠م١ » 2 نيردلا جات نب دما

 ره ٠٠٠١ 2 2 ىوزاا ردنكسا نب دمج ا

 هه ٠١١5 » |: ىتشمدلا دمحا نب دا

 هه ١٠١الا » درحأ نب ىلفط دا

 هه ٠١١ه68 » 2 ضوع نب ىتارم دجأ

 ه ١١84 » 2 مثاه نب دمحأ ديسلا

 هه ١١75 » 1 هداآز ىحتسم دما

 هه ١١58 » 2 ناماس نبا دما

 ظ هه ١١98 » 21 جسوك ىدنفا دهدأ



 تح حط

 تاظحإلم العقلا مسا

 ره ١١١4 ىف قوت قديفلا قمح ند ةيعا
 ره ١١78 » 6« ليعاع#ا نبأ تاث دمحا

 ه ١١4٠ » 2 دم نب هذد دمحا

 ره ا١امث » 2 نيدلا ءام ريثم دمحا

 ه ١١58 » >2 دم“ نب 227 نب دمحا

 هه ١١8١ » هه دم نب ىففح دمحا

 ره ا١اؤ4 » 2 دم نب ىمسر دما

 ره 7١١م١ » ه2 د احلا نب دمحا

 هه ا١اةلل » >  ىدرون راد نب دمحا

 هه ١١ » »2 ىئطصم نب دماح دمحا

 هه ©١١95 » 2 مر# دمحا

 هه ١١١6١) » 2 ىلنزقلا دمحا

 22ه ١١558 » »2 ىورلا هللا دمع نب دمحا

 ره ٠8١"!| » مقفالا ليعاعهأ نب ديحا

 ره ١٠١١ال «© 2 ىاوتفلا قس ود نب دمحأ

 ١١ 5ةئسةخرؤم ةيطخ ةعطق هل انيأر ىزربتلا دمحا

 ابيرقت ه 108 ةنس ىفوت قرد كدا
 نماثلا ثرقلا ىف ناك ليعامما نب دما

 حيدان ىلع هل فتن مل فقاز دم نب دمحا
 » » » » » هداز خيش ىدنفا درحا

 ١٠ ةنسس ًادوجوم ناك ىوبلفلا فراعلا دما
 ١٠5 ةنس ىفوت سراف ىدنفا دما

 اسرقت !؟508 » ه ىوارمغلاهيبندمحأ

 ام"ع5 » > ىركش دمحأ

 | ةةنعاهيتكةحولهلاثار :ىكرتلا دازوب دمحأ



 د 906 ب

 طاطخلا مسا

 هداز شءروطب وعدملا دمحا

 ديعس ىدنفا دما

 رات ىدنفا دما

 لاج ىدنفا دما

 ىرحشلأا ميهاربا

 نسوا نب مهاربا

 ىلحلا دما ميهاربا

 ىدملا دما نب ميهارا

 ىاشلا دمحا نب ميهاربأ

 ىقشمدلا ناملس نب ميهاربا

 ىرصملا هللا دمع ىلا نب مهاربإ

 | حرهاش نب ميهارا

 يناسعلا ىلع نب ميهاربا

 ىنعلا دمحم نب ميهاربا

 رآ: زاك ميهاربا

 ينامالا مي هاربا

 ىريغلا هللا دبع نب ميهارا

 هللا دبع نب ميهاربا
 ىرصملا دمت نب ميهاربا

 دمحا نب , ميهاربإ

 دمح | نب ىع © هيهاربا

 كل نمح نب ميهاربا

 ليلخ نب ميهاربا
 هداز نامر نب مها ربا

 ىناشوطلا ناملس نب ميهاربا

 ىنطصم نب ميهاربا

 تراطتع الا

 ١١١9 ةنس اهمتك ةحول هلاشأر
 رهط وطحلاةس ردمنم جرختم

 2 2 8ي < 2 2

2 2 2 2 2 

 ىباثلا ثرقللا رخاوأا ىف ناك

 ثلاثلا ذرقلا لهأ نم ناك
 الا/5 ةنس قوت

 مهأ طظ 2

 "م٠4 » د

 -ه١ » د

 «4ةه٠ 02

 معم» د
 يب١٠١ و و

 بوه » د

 نع » 2

 6١65ه »

 لنالع» د
 » ٠5

 ملاك »

 ا١ا١ك١ ه»

 ااا

 ا|١5 »

 » ١١5١

 » ١١")

 ليكي

 » ١١55

- 

 ا كلا ما احلا -

 في

 اف 4م دن



 ل مل

 5 ش لططالفكلا عب

 داهرف ند: ميه را

 ليلخ نب ىبهو ميهاربا

 ناملس نب ىرهش ميهاربا
 نامع نب ميهاربا
 ص ند هدد ميهأربا

 ىراا لدم ند ميهاربإا

 ةزمح ن2 ميهاربا

 فىماح ميهارإ

 قمان ميهاربإ

 يام ميهارإ

 ىجكنت ميهاربا
4 2102 

 نابز نب ميهارا

 ىلا ميهارإ

 بفهذملا ميهاربا

 ىلودال اميهاربإا

 هللا قئاو ميهاربإ
 ىطصم نس رهاط ميه ربا

 فس ميهارإ

 ىمثدا ميهاربا

 فيظل ميها ربا

 توصلا ريثك هن وكل 5 ب 4 وكي امإ ةماكلا

 تاظحالم

 »  » ١٠١585

 ا1١١ا/" » >

 ا١١ا/له » >

 ا١١ا/لإال » >

 |١ا١إالك » »>

 ا١ا١الك »

 ١١مل »

 ا١١مك » »

 » » ١١85

 ةينيطنط سقلاحتفدعب ادوج ومناك

 2١1١٠١٠١ ةئس قوت

 5١١١ه » »>

 2 » ١١١6

 2 >» ١١١59

 » ٠.١١5

  اأ5١ه » >

 اا" » 2

 8 « 2مكا١ا

 » » ل/اك5ا١ا

 » » الما١

 >» » أامى١ا١

 >> » .٠.م|



 تح © 001/7 تح

 2 م سلو

 تاظحالم طاطخلا مسا

 ١؟١١1ةئس ىفوت ىديورلا ميهاربا
 رشع ثلاثلا نرقلا ىف ناك سلا ّؤم ىدنفا ميها ربا

 » »* . » 2 0 ل انمالا ىجزايلا ميها ربا

 ىدهملاو روصنملا ىنمز ىف ناك داح نب قاحسا

 ردتقملا لعم ناك نسما وينها | خو قالا
 هه ٠١5 ةئس قوت قوكلا صارصص ند قاحسأ

 «مع » د ىنامرقلا قاحسأ

 مهب#>» د داح نب ليعامسا

 +بمه4 » ىبلحلا ىلع نب ليعامما

 ؟بلم » > ىرصملا نيدلا دامت ليعامسا

 7ك » » ىل>كمزئا هللا درع نب ليعامما

 ا١١ظك١ » » ميهاربا نب ليعامسا

 ا١اؤ١ » » ىجلم وك ليعامما

 ١١و٠٠ » ه» هداز س4: ليعامسأ

 ١١ه » ه اص نب ليعامما

 |١امخإ/ » َقَح لبعامما

 ١١5 » > نسح نب ىدهز لمعاممأ

 #١١ » > تم نب ليعامما

 ١ا١املو » » دمحا نب ليعامما

 ا١ؤا#7 » > بغار ليعامسأ

 اامب » > نمحرلا ديع نب ليعامما
 هاامك » د ىدادغيلا ىرونا ليعامسا

 الوع» د 7 دبحلا لك نعال

 )١( بتاكل ) اهانعم ةيكرت ةملكسلا هذه ىحزايلا (

 ةيكر فاك قطنتو درولا اأهانعم / 0 ( ةاففز ع(



 هس 5

 طاطملا مسا

 كليمعس ليعامما دبسلا

 ىدهزلا ليعاممأ

 ىرصألا ليلخ نب ليعامسا
 ةفيلخ ىدنفأ ليعامسا
 ىدنفأ ىهو لمعاممأ

 ىامركلا هللا دسأ

 ىدركلا مهاربا نب دعسأ

 ىتاشلا سايلا نب دعسا

 فسوب نب ردنكسا
 ىنوارلا دم لك ا

 كمشد هللا دمع َن كربأ

 ليئارسالا بوأ

 خالكتسا

 دمر نيمأ
 ىسماويس ىدنفأ نيمأ

 شربألا

 درا لوخالا
 ف وكلا قف وبأ

 ليقع وبأ
 جرفلا وب
 ىناههصالا لم وبا

 ةريمح وبأ

 رصل نب كمحاركب وبأ

 نيسملا وأ هنباو

 تاظحالم

 ١١519 ةنس ىقوت

 ا١ا؟8١ » »

 >» » ١١١١

 حسرات ىلع هل فدقت مل

2 2 2 2 

 891 ةئس قوت

 «ةهك » 22

 همه » » 

 |١كا١ » ه»

 » » ٠١١١

 م6” ةنس ادوحوم ناك

 ١١1١١6 ةنس قوت

 مرات ىلع هل فقن 1

 ١١91 ةنسامهيتك نيتحولةلاني ار

 | ةايأادبق لعنالا لا زد ال اعبر

 ثلاثلاوأ ىناثلاذ رقلا لهأ نموه
 ةكماربلا مئانص نم وه
 مصتعملا نمز ىف ناك

 ثلاثلا نرقلا لهأ نمذاك
2 2 858 2 

 29 م2» 2 2

 2 مه 22 2



 طاطأخلا مسا

 ىدنوارلا ركب وبا
 رذ وبا
 ش)وردلا مماقلا وبأ
 ىسموذدرُف را ونبأ

 مكسر نب ركب وبأ
 دمحأ نب ركب وبأ
 نقارن ا
 ثنادعم نءا

 ريس نبا
 ةدددح نبأ

 دلاجي نبا

 ثناسح ىلا نبا

 ديز نبا
 ةمطاف ىلأ لربا

 ىرضملا نبا

 حيام لا ند نبا

 ناميش ما نبأ

 فيقحلا حبا
 تايرئا نبا

 لما نبا
 ىمخالا ةئيطحلا نبا

 000 ا 3-5-7

31 

 ةرااع د او

 مرات ىلع هل فقتن مل

 ١١75| ةئس قوت

 امه »

 ١١5١ » ه2

 ا١ا١الك » هده

 ىميغ ا مميهارب |نن قاحسإذخ اهنعو

 ثلاثلا نرقلا لهأ نم وه

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 02 

2 2 2 

2 2 2 

2 2 2 
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 خيرات ىلع هل فقن :

 نولوط نبا مايا ف ناك

 ك٠ هند قو

 7٠١ ةنس ىفوت



 2-5 1 تس

 ءايلأ فرح

00 23272222222---2--9--6 

 تاافعقاو طاطخلا مسا

 ةءاتكلاشا رقذخأ اضنأ هنعو : كالملا كدءع نا رس

 زيه هدة ةنس ىوت لمح نب نامدب

 و317 ةنس ًافحصم تك هنا ةيغننن تارع

 ١١56 ةنس قوت اغأ ريشب
 ١؟الالةنساومتلت ةحولهلاغ و ىهحوفلا ريشل

 ظ تالحالم طاطخلا مسا

 6 ةنس قوت شمر ىرغل

 مو١ع » ىمامالا ىجات

 هإل. » » يبات

 ا١الاا » > دوم كر

 ًاسرقت )"م5 » د ىتاغفالاذاخ دمح جان
 ماسزاطلسلا رصع ىف ناآك ى راخغ نيدلا جات

 مران لع هل فق 1 ىعلات

 7١< ةئس قوت ناوات نب تباث



 دع 1

 طلخا مسا طاطألا ىس

 نسهحلا ىلإأ نب رهعج

 ىردملا ل نا رفعج

 دوعسم نب نابوِح
 ىزيربتلا راعدح

 ىدامالا ىجات نب رفعج

 ىبروبالا ردعج

 ىئاشلا ىفشك رفعج

 ىدزلا نيدلا لالج

 ةتانادعح راف

 "1717 ةنلس قوت

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

> 
 5م

 م4
1 
 هم

 ٠١
 ا

 تصل تست رسم رادو وي ا ل ا وس جرس خص سمسم نسبي

 ناطاسال أريزو هدلاو ناك

 رفام ند ل

 ءالجأ ور

 طالع 5 | ديلا 5

 بلاط ىنأ نب ىلع نب نيسحلا

 ةيمأ نب برح
 لاعنلا َنئ نسهحلا

 مدرع ر كدنوححا قت نيسح

 الفخ الف

 | ةباتكلا شارق ذخَأ هنعو
 ثلاثلا نرقلا لهأ نم

 ره 91١1" ةنس ىفو

2:58 « 

 ْ ق ةفيحصامهنم لك فحص م

 | ةلمجم اهمرشن ناقثالا ةباغ



 تجا تح

 تاظحالم | طاطخلا مسا

 55” ةنس ىوت ىدادغيلا ىلع نب نسح

 هىء » » ىدادغملا ىلع ن' نيسح

 هكإل » » يدادغيلا ىلع نب نسح

 هم م١ هد ىدادغبلا هللا ديع نب نيسح

 ”ي؟ » د ىسلدنألا دم نب ناسح
 7سم » د ناماس نب نيسح

 لك" >» هد ن» ىلع نب نسح

 م5ا/ ةئس ادو>وم ناك رمم نب نيسد>

 ه٠” ةئس قوت ىلع نب نيسحلا

 ىلا » د دمصلا دبع نب 58

 همأص408 وه 17 ينامالا هللا درج

 همك » د فرام نيسح

 عساتلا نرقلا لهأ نم ىدادغيلا ج رف ظفاح
 خيرات ىلع هل فققن مل ىلا نان

 ٠» ١» د ىرازألا ىدنفا نيسح

 3 » د ةفدلخ نيسدح

 » » >1 هداز ىحالب نيسدح

 » اه >2  ىرادكسالا نسحلا

 » » ده دياعلا رمت نب نيسحلا
.« 

 ه. ط

 ىمامآلا هلثأ ىلوج ددمدح وه هدد ىناطصوم ند ةزود

 75 ةلرق ف وف سل ول رادعمد ديسلا

 ١٠؟١ » 2 ناير نب نيسح

 ١٠ه » 2 رادشك نسح

 ايطفللا كل مارب نيسح

 ه م15 ةنس روصحذملا دلو )١(



 لا

 طاطخلا مسا

 ىدكرمجلا دمحأ ن نسح

 ىني ولا ىلعزب نسح
 زازإ نسح
 ناضمر ىلبح نيسح

 ندع لا يعحع
 ا
 نامعأ نب نسح
 دمحا نب نسح

 ليعاوم| نب نسح

 تاج نيسح
 ىدولخ نيسد

 ىلوضانالا نيسح

 ىرتلا لكيه نيسح
 ىرصملا ينئايضلا نسح
 نيس# لفاح

 ىرادكسالا نطصم ظفاح

 ىدابأ ندرقلا ىنسح نسح

 نما ونا سم نع
 ىورلا ىدنفا نيسح

 هداز شااقب ريبشلا نامع ظفاح

 ىندلا ىباهشلا ل2 ندب نسح

 ىدشرلا نيمأ دم لظفاح

 هداز قابقب فورعملا سلا وطصم ظفاح

 ىهولا رمم ظفاح

 هداز ىحوا# فو رءملا فطصم ظفاح
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 تاظحالم

 اسرقأ "٠١١ ةنس قوت

 هلل » 2

 ١١١5 » وه

 ا١١هاإل » »

 ا١ا١الك ه» هد

 ٠١١ه5 » ه2

 ١١ :ه » د2

 ااا" » د

 ا١املا » وه

 ١١٠١ » ه

 ١١٠6١ » هد

 ١١55| طه هه

 ٠١ه" » ه>»

 ١١8٠ » هد

 ١٠١١5 ةتسىملاو> ادو>وم ناك

 2 2 ١١

2 2 | 
6 5 5 2 

 585 هزساخ رؤمةعطةهلاغار

 ١١٠١6 ةنس قوت

 ١؟7١1ةئسس هبتك اهدصمالانأر
 شكا ةدباوبغ؟ ةةيقل أند ار

 آ؟ا/٠ ةئس افحرعم تك
 ١ 64 ة4لدع هتك [ةمتةلات ار

 ٠ ١ 3 3 ةئسرصهىلإ 4 انو لا مو



 هد معسل

 طاطا مسا 1

 ىلاحغيلا نيسح
 ىلاننالا دبا كب انح

 ' مالع ازد

 ىلع بودأب ريهشلا ىدنف اد شار اظفاح
 لق نيرز نيدلا ماسح
 رغلا ىطصم نيسح

 ديع ل# ىدنفأ نسح

 رمم ىدنفا ظفاح

 ىنطل ىدنفأ نيسح

 بادح ىدتفأ ىماح

 تاظحالم

 رشثع ثلاُدلا نرقلا لهأ نم

2 2 2 

2 2 2 

 ىرهزكب هللادبع ةذتاسأ نء وه

 ةفيلخ هللا ركش د# نع لحل

 رص نآلا دوج وهم

2 2 8 

 رصع طوطملا ةسردهنم ج رختم

 رصعب نآلا ودوم

 قشمدل ناآلا دو>حوه
 اال الم لتس هلت طل مارق نا

 ءاذسأ فو رح

 جايطا نب دلاخ

 7 ىرصبلا مانشخ
 ددز نب دلاخ

 ىبرغملا املس نب فلخ
 ىشثعرملا ندلا ريخ

 ليعامسا نب دلاخ

 ىاحلا ظفاحلا ليلخ

 ىرادكسالا ليلخ

 نيسح نب ليلخ
 | هدد دلاخ

 مسا ةناافللا
 اا يب يي يي

 تالطَخ الاف

 كللم لا دمع ن.ديلول انمزف ناك

 "ا/٠ همس قوت

548 « 2 

 ىلل 6 » د

١١58٠ «8 2 

١١١6١ « 2 

١١5١١ « 

  « 2عهلم١اا١ا

 مرات ىلع هل فق /

 ها لةلاباقشاعارذمانشختافلأ تناك تسربفلا هباتك ىف ميدنلا نبا لاق (1)



 202020 يي ب
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 تاع الغ طاطخلا مسأ

 رات ىلع هل فن 0! بالمخ

 قشمدب نأآلا دوجوم ىتشمدلا نيدلا ريخ خيشلا
 ةيردنكسالاب نآلا دوجوم هديعىدنفا رضخ
 ةايحلا ديق ىلع نآلا ناك اعر ىورضرإ دلاخ

 لادلا 20

 ٠١85 ةنس قوت | ىلاثلا خيشلاب بقلملا ىلع شاورد
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 ١١٠١ هنس ةخرؤمةيطخ ةعطق هل انيأر نامع ل ١ ىطصم شاورد

 61١١ا/ ةئس قوت ليعامما نب بحاص دواد

 مرات ىلع هل فق 1 ىبوكسالا دواد

 ١١١4 ةنس قوت ىرايثا ىلع شاورد

 ١١٠١١ ةنس قوت لع شاورد

 تاظحالم طاطخلا مسا

 +5 ةنس قوت ىلاسا را نسح نب ةعيبر

 هو » > ىسمامالا قتيؤر

 ةفغ ل ىلاور بحجر
 ١٠١١5 » ىمحملا نيدلا دامت نب بحر

 ١٠؟89 » 2 ىونوقةلا هدد بحجر

 ١١.وه١ » » ليعامسا نب ناضمر

 ا|6٠١١ه١ » 2 ىدتربلا ناوضر

 :"٠ » ىرتلا ىدنفا اسر

 رع نآلا دوحوم ىلع ىدنفا ناوّضر
. 

 » 2 2 ىدنفا تفار



 سس م اما سس

 +1١ ةنس قوت ىدادغيلا نسح نب ديز

 ٠٠و« >» 2 ىركس ايركز

 رشع تلاثلا نرقلا ىف ناك ىلوملا ىكز
 خيرات ىلع هل فق ىل ىناقوتلا ىراز

 خيرات ىلع هل فتن ملا | ني.دباعلا نيز

٠0 

 تاظحالم ظ طاطا مسا

 ىح نب رفهج مداخ وه بناكلا مداحلا مياس
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 خبرات ىلع هل فق مل لظفاح هللا لضف

 ظ رص كالا دوحوم أ ىرتلا ىدنفأ داو
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 هآال ةنس ادوحوم ناك دمحا نب هللادبع نب دم

 61٠ ةنس قوت ىبرغملا دمحا نيدمم

 همء٠ » > قارعلا دمحا نب دمح

 هلو. » > ىبرغملا نمر لا دمع نب دش

 هدم » ميركلا دبع نب دمت

 م4 0
 يحل" » هد ايح نب دم

 ه١. » هد ىسدقملا دهس نب نمش

 حله » د ىقشمدلا نمرلا دبع نب دم

 08 د هللا ةمه نب د

 عخ498 » د ىزورألا د#

 7١١ هنس قوت هاش بيط دما نب دم

 7٠١ ةنس ادو>وم ناك ىلادمطا د# نب دمت

 الا” هنس قوت سد.:همللا ناب ىنكملا دع

 2 الق١ د ىبرغملا دمحا نب د

 2 الاآ١ د في رث نب د# ديسلا

 » الل ود نامع نب لع
 2 نفي نباب فورعءملا ىراصنالا ىلع نب دمت
0 

 50 ىسوبو 7 ىلصوملا دع نب دمت

 الاله ةنس ادو>وم ناك 0 ىاكلا ىزح نب له نب لم

 ام يضع ص ص يي يما اس سسااحييسسساا مسالا

 اهتباتك نم ىهتناف هنع هطوطإ نا ةلحر ةباتكم هرما ىذلا وهو برغملا ناطلس

 الضاف ايبدا ناك و ه الاله ةئس



 | م” تلك

 طاطخلا مسا

 هللا دمع نب دم

 ىملا كمع ند دم

 ىميسولا د

 ىامالا د

 ىعد ربلا دهحا نب دمحخ

 ىزبروبتلا دحأ نب دم

 نيدلا جات نا لم

 ىبوزقلا نيسح د
 قامركلا نمؤم دمت

 نبدلا دعس دمت

 ىاشلا مهاربا نب دمحخ

 ىتشمدلا تاكرب نب دم

 ىردان دمحخ

 دم نب رهاط دمت

 ىرادكسالا دوم ند د

 ىتثمدلا قالذا دمع

 مامآلا د

 ونا دم

 ىنويالا دمحم

 نايعا نب دمحم

 نيدلا حلصم نب دمحم

 ىتشمدلا لايكلا دمحم
 يباراطلا دوم“ نب د

 ىناوطسالا دمحم

 ىلاف و دمحم

 رام الم

 481١5 هنس قوت

2 
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 مة ةنسةخرؤمةيطخ ةعطق هل انأر

2 

2 

 ٠١م/
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 ة6ال ةنس قوت
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2 
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2 
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 118٠ ةنساهتك ةخسنهل انيأر

2 

2 
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2 

2 

2 

2 
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 ةملك

 1ك

6/5 

 اة

 ٠٠١4

 ٠١١١

 17< ١٠١

 ١١5

 ٠١ 6ا/

 ٠١٠

 ٠١١

 ١٠٠ه

 ٠١ ةا/

 ٠١54

 89*١١

 ١١ملا

 ١٠١ا/

 ٠١١

 ١ ٠اب/ا/



 د اله

 تاك واف لطاطلا مسا

 ١٠١٠ ةئس ادودحوم نأ

 ١١١5 هزس قوت

 ىروهاللا نيسح دم

 1 2و

 ١.5 » ده ليعامما نب سينأ دمت
 "١١٠6 » 2 ىقطصم ن عيفر 0*9

 ا٠١١هرم»ب » 2 ىناصم نب دمع

 ١٠١5١ » >2 ىنوالا ىلع ندم

 م١!هال » 2 د 1 نا

 ١١٠١59 » 2 ىعقاو هللا ءاطع كم

 ١٠8 » » دم نب مثاه دمح ديسأا

 |١١ثال » رمع نب دمحم

 ١٠١٠١ » 21 ىرداقلا فراع دء#

 ١١١58 » >2 شاورد دمحم

 ١٠.١ » 2 بئان دمحم

 ا٠لمإ ه» ود ىلار دم

 |١اخال » 2» بغار دم

 ١١م7 » ه ظفاحلا دم#

 4١١ه » هد نذؤْلا دمحم

 ١١١9 » 2 ىلعل 50

 ١١١١ » 2 ىبدملا ىئنوعَص دم#

 ىروهاللا نيسح دمحم

 ١١7 هنس قوت ىروت دمحم ديسلا

 ١ ١ 7/1 2 2 رهاط دلي

 ١١7/١ » ود رادرجم 500 -



 هل ها |

 9 طاطخلامسا

 ا” ىراجنسلا نسح نب دم
 تمصع د

 ى وبألا نيمأ دمحم ديلا

 دمحأ نب ديعس د

 ىرصديقلادما نب دمح

 ني ند قداص دمحخ

 دمحا نب ىدم دم

 بوبأ نب د
 لياخ نم نيمأ دم

 نسح نب نيمأ دم
 يدوونرالا نسح نب دمحم

 نيسح نب د
 ليلخ نب 8 اح دمحم

 ناماس نب ىظفح دم

 سامع نب رهاط دم

 ديعس د ديلا

 هللا دمع نب دم#

 © نب بيجت دمحم
 ىععت اص دمت

 ىل وص رمع نب بيج دمت

 رر

 ىرونأ لله

 قثاو نيما لَ

 فشسوب نه ممأر لمه

 طخ ةيرصملاب تكلا رادف الوا اهائيأر طخلا نفىف ةفيطل ةمومظنم هل )١(
 ) ناطاطخو طخ ا هعهأ ىكر باتتك لذ ةعومطم ىلءز مذ اهانأر 9 كف
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2 
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 تاظحالام

 شرات لع هل فن

 +١١5 ةئرس قوت
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١65 

١١1569 

 4م١١١

 ه١١

١١4 

|١١59 

١١17+ 

١16 

١١+ 

١١4 

 ااا

١١/4 

١١/١ 

١١/١ 

١١٠ 

|٠٠١5 
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١ 1589 



 ل مى

 طاطخلامسا

 نيردلا ىلو نب دمحم
 دوم# نب دمحم

 تجوب دمحم

 قطصم نب دكه

 تءدقر كيعس كم

 محار دم# ديسلا

 ىهايس دمع

 ىراسيلا ىدنفأ دعا نع

 ىروهاللا نيسح د

 دمحأ نب فيظل دمحم

 قوؤيارطلا نامع نإ دمحم

 قداص دم نب رهاط دوم

 ضئاف دمع

 ىطعم لا دمع د

 ندلا لامح رهاط ى#

 ىمدقلا دم

 ئيسحلا 1

 م انغلا ف ىلحلا دمح ديسأا

 يزعل فورعملا نيمأ دمت
 هداز ركش د

 قيفش د#

 هرلا قيفوت ىدنفأ د
4 

 ىو را لضفأ ل#©

 تاظحالم

 ١١ا/؟ ةئس قوت

 »> » ٠/١١8

 2 » ١١١58

 ١١56١٠ » ه2

 ١١و84 » وه

 ا١و78/ ١ د

 ١١١8 ةنس دلو
 : ١١17 هةنس ةخرؤم ةيطخةعطقدل اشار

 ١١/8٠ ةنس اذوهوم ناك

 ١١١١ ةئس قوت '؛

 اسرقت|ا 6 53 2

 ١١٠١١ ه» »

 اسرقتا6 » 2

 |"ح١ » 2

 ١[: 6*1 6 هنس ةخرّومةيطخ ةعطق هل انيأر

 ازنلملإو » >» ود
 |زوءدا هاه

 ًادنطا كلم هاشربك أ نمز ىفنآك
 أ[ 1١٠١ ةئس ادوحوم ناك

 |؟٠8 ه2 2 2

 |1591 ةنساهتكةحولالانيأر
 ١ 97ةنساه.ةكةح وأهلا 1

 ١5995 ةئس ادو> وم ناك
 000 ا اا ااا ااا اة ا اممم م ع سس مو مشع

 مارا دحسملاب ىلع بابب ةعبرالا ءافاخلاءاممأو ةلمسلا يةكىذلا وهو )١(

 ه ١١95 ةنس كلذو



 دل هع

 فيل دمحم

 ىدنفا فزع دي

 ىيسلا قيفش دمحم

 ىكرللا 5 دمحم

 ىلاغفالا ناخ بوعي دمحم

 ىدهزلا ىدنفا نيما دمحم

 دوعسلا وبا ىتفملا نب دمحت

 ىناغفالا نا ليعامما دمحديسلا

 ممار لولاغز دمحم

 ناخ ب وعل دمحم

 لجملا كم4

 سذ وم ىدنفا دمحم
 07 مح كي دمحم

 ىح د

 سءطخ ىلع دل

 ىعافرلا زيزوعلا دنع د دمسلا ان داختا

 ىلاعت هتلاه حر ىكرتلا

 ميهاربا فدا ندع ان ذاتفا

 ةناطحل اف

 م تس ايتك وير هلاخأاو
 1 ةينارعك ةحول هلاخ أو

 69 نيابعك ةحول ةلاخ از
 1١٠5 ةنس هشك اقحعم هلا ا 5

 ١١١8 هنس قوت

 ٠١5 هئرس ىقوت

 ١١١6 ةئس قوت

 / 0 ٠8*18 ةئس ادوحوم نآك
 2 رات ىلع هل هن 0

 ٠5 ةاس ادو>وم نك

 ٠٠١ ةنس ادوحوم نك

 ١١57 هنس قوت

 اسرقت ١١55 هنس قوت

 اسرقت ١١5١ هنس قوت

 رشع ثلاُثأأ نرقلا لها نم

 مشع ثلاثلا نرقلا لهأ نم
 مشع ثلاّدلا نرقلا لهأ نم

 رشع ثلاثدلا نرقلا لهأ نم

 ١موع ةزس قوت

 (؟) ىدنذالاب بقلملا ةرهاقلاب رموع نآلا دوحوم

 اهيتعر هد اكو ضل وم ىدنفا لوي كيت وهو 60



 بس 608 بس

 تالف ام طاطخلا مسأ

 ١١55 ةنس قوت ىرتلا هداز ىلع ىدافا دمحم

 م ّ 0 7 .٠

 ةرهاقلا رمد لن هلا دوج وم ىبرعلا بارع دمحم خيشلا

 » »  2 2 ىنس> ىدنؤا دمع

 » » > 2 ظوف# ىدنفا دمحم

 » ا» 2 2 ىذل مص ىدنفا دم

 م» ا»> » 1 رغْلا قطصم.ىدنفا دمحم

 2 2 2 2 لماك ىدنفا تءفقر دم

 2 » 2 2 ىهو ىدنفا ذم

 » »  ه2 2 لماخ ىدنفا دمحم

 » » 2 2 ىموم قزر ىدنفا دمحم

 ىحالا ىدنفا ىفطصم دمحم »  ا» >» 2

 0 ىواكملا ىدنفا ىلع دم

 ىيفع ىدنفا فسوب دمحم

 ظفاح ىدنؤفا دم

 تادشأا ىدعفا دموع

 0 تاك اكل كككككككككككلطخع لا

 3 .٠

 ةيردنكسالاب نالا دوجحوم ماخاك ىدنفا دم

 5 رسل

 ةيردكسالاب 3 الا دوحوم هدرع ىدنفا دمع

 ةيردنكسالاب نالا دوحوم حالملا ىدنفا دمحم

 ةيرددكسالاب قالا د وجوم 7 قوزص ىدنفؤأ دمحت

 ةءردنكسالاب نآلا دوجحوم لاك ىدنفا دمحم

 ةدردنكسالاب نآلا د وحوم ظفاح ىدنفا دمح

 دادعم 3 الإ د وح وم ىلع خمشلا اص لي

 لوآلا ةعفدلا ىف نيحجانلا لوأ ناك )١(
 لضاف بيدا وهو هيف عربو طحلا انع ذخا دقو انقيدموه (؟)

 رص هب رولا طوطل|ةسردم ل رخ

 روع ةمد رعلاطوطخل !ةسردم ٌجرخ

 رصعةيب رعلا طوطخلاةسردم شرخ

 رضع ةمد رعلاط وطخلا ةسردم ٌٍجرْخ



 اس جهلا

 تاظحال.م طاطخلا مسا

 أهتماقأ لح لعنالو افيح ةنئيدم نم مكح ىدنفا ىلع دمع

 ْ واح الا ةوطوت 3 و

 أ ناتسناغفاب نراك ن الا دوجوم يملا ةواو ني ةدبلا
 | قاتسن افا لباكب ناالا د وجحوم نادنخ دمحم دديسلا

 ْ ناتسااغفاب لباك نالا دو>وم هراشبا دمحم ديسلا

 76 ةنس قوت |ىهسلا كيلعب بيطخ نب دومحم

 هال ةنس قوت دمحأ نب دومح

 اسرقت 987 ةنس قوت دارص نب دومحم

 هيءال » ىرفدلا دو.

 ا١امله" » > قاحسا نب دوم

 ١١57 » 2 ىنطصم نب دوم

 ١٠١٠م > 2 ىلهنا#وط دومحم

 ١١م" >» > مامالا دومحم

 ْ ١املع » هدد دوم#<#

 ١5١1| ةنسكلثلا و سنلايفةعومت بتك نيدلا لال فورعملا دوم

 | اقباس رصع ناويدلاب افظوه نآك ىركف اشاب دومحم
 ظ اقتباس مععنا وبدلا سيئر ناك ىجان دومحم

 رصع ن الا درحوم ىمل> ىدنفا دوءحم
 أرصمت ةيب رعل | طوطخلاةسردم نم جرختم هرد ىدنفا دومح

 جماد ا »  ١ه »  هه ىْعلا دع ىدنفا دومحم

 04156 ةئس قوت هلادح خيشلا نب هدد ىنطدم

 4١١ ةئس قوت حوصل ند ىنطهم

 "٠١٠١ ةئس قوت ىلا ىئاطصم

 ةكع ىتاح خيشلا ةرضح نع طحلا ّذخا دقو هواج دالب ىرم هلصا )١(



 ل "مالك

 تاظحالم كاطدتا مسا

 ٠١917 ةنس قوت هداز ىحويص رم نب ىنطعم

 .٠١١ » 2 ىغيف ىطعصم

 ١٠كا/ل » د دما نب ىنطصم

 |١.ىللا » 2 هللا كمع نبا ىئاصم

 ١١الا هظ 2 ناذغمر نب ىطصم

 ا١.ءم#ب » و داهرف نب ىنطصم

 6٠١٠ه٠© ١ 9 ردع ىنطصم

 اءمم » وه فسوب نب ىنطعه

 الذ » د نسح نب ىنطصم

 )مخه » و نيديباعلا نيز نب ىطعم

 ١١7٠١ » د قايلا دبع ىنطهم

 ا١١ا/ل# » هد محرلا دبع نب ىنطصم

 امج » ه ىركش ىناعصم
 اا » هد مقار ىنطصم

 ١١59 » ه2 نامع ند ىئاصم

 ا١ا١ا7لؤ » ه» ىلع نب ىنطصم

 ا١ا58 » > فياطن ىقطصم

 87١١م١ » د لم نب هدد ىنطصم

 ١١5٠ ط د ىبودالا لع نب ىناعصم

 |١ا58/ » ه> دو“ ند ىطصم

 ١١55 » » ىاس ىنطصم

 ١١6 » مقسم لع نب افو نطصم

 .١١١٠ » ود د نب ىنطصم

 ١٠٠١ » هد ىلالص ىنطصم

 ١١١8 » هد ظفاح ىنطصم



 مدح ١ جرا جع

 ىتعُن ىنطصم

 ىونر دالا ظفاحلا ىطصم

 ىدهمث ىنطصم

 فطام ىنطصم

 ىوسوربلا ظفاطلا ىنطمعم

 ىلعل ىئطصم

 هداز هءاد ىقطص#

 ه>وخ كد وك ىفطصعم

 2 وألا ىفطصم

 ىشَقن ىفطصم

 تحوم ىفطصم

 ىرئازألا ىفطصم
 لاسعلا ىده ىدنفا ىنطصم

 ىلش لخاحا ىأطصم

 ىبوبآلا ىدنفا ىفطصعم

 تزع ىدنفا ىفطصم

 ريهشلا فيظن ىفطصم

 ىل هغردقب
 ىردرحلا ىفطصم

 ىقتشمدلا ىلايقلا ىفطصم

 ىتشمدلا ىعايسلا ىفطصم

 رغلا اص ىفطصم

 نال ْرَغ كر ىفطصم

 ىله نب مه ٠ ل

 ١١١١ هنس قوت
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١15 
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١١6 

١١5 
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١ ١/ 

 اع

١١77 

١١١ 

 ا

  5٠|؟

 39 اين

 اسرق

 |؟ة.٠ هددت ادو>وم ناك

 أ 4. هئ:سأدوحوم ناك

 ١مل ةهنئس قوت

 ١.4 هد ا 5-1

 عوبطم وهو

 ١.٠ ةنس ادوحوم ناك
 اما. ةزس فوت
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 ةسضضن

 ١ ةد

 |؟ هك

 مها



 سا 0 يس

 تاظحالم طاطألا مدل

 ه٠ هس قوت قارعلا دمحا نب بوهوم

 للا » » |[ باقلا هاش كرام

 ”*سو » د قود هاش كرامم

 م١.؟ » د ىورا هللا دبع نب ليقم

 هوو. م» 2 ىضل ص ديسلا

 هع. ١» ه ىناور نيدلا حاصم

 همم » 2 ىزاريشلا ىدهم دميسأا

 ملك* » 2 ىرصملا ىملاصلا اع ىلكنم

 اسرقت ٠٠١١ » >2 دم# نب تار

 حسرات ىلع هل فهن م ىورطا دوم نب نون

 نماثلا نرقلا ىف ناك لالح نيدلا ىح

 ة,9*6 ةنس قوت هفيلتم نيدلا ىكح

 ه١ » د ىدادغبلا نيدلا ىم
 مم » >2 ىمجتملا نيدلا ىحم

 ٠١١9 » ه2 مالا نا نيدلا 0

 ٠١:5 » > هللا هيه نب دأص

 ٠١١ه » > ىدنفا ىغلص

 )ع. » د ملف نيكشم ذاتسالا

 هم >» » ىلناءفالا ىوره ىلع ريم

 4١5 >» ده ىزربتلا ناطملس ىلع ريم

 أ 5 ةئساهمتلك ةح ولهلاشأ ر ْ دمحأ ريم

 5١ه ةئس اهمتك ةحولهل انيأر ىورططا نمرلا ديع ريم

 ”١١7 ةنسىوت هاشداب دمى ريم

 1714 ةنس ىفوت ىلاء الا نيسح دمحم ازريم

 ثأاثلا ن رقللا لهأ نعم ر وحسملا



 دس سوال

 مسا طاطألا

 ىاشلا ىموم

 ىلطشلا دا

 7 كافعإاب
 مشع ثلاثلا نرقلا لهأ نم

2 2 2 

2 2 2 

 طاطخلا مسأ

 ىدنوارلا دم نيدلا م

 ىرصملا هللا ةمه نب هللا رسدأ

 ىرصملا هللا دمع نب سهل

 ىكلا نسح نب ريصأ
 لاك روث
 ىروندلا دحأ نا هللا رصن

 ىلع روب

 هللا دبع نب حوت
 ىدادغملا هللا رصن

 هدد نيدلا ماظن

 فيفعلا نب نددلا روأ

 ىنطصم نب هللا رون

 ىديشملا هللا تمعن

 باوب هللا تءعت

 ىراخم نئردلا ماظن

 ىلومناتسالا كب مظان

 ىنيواوه كب بيج
 ىنائمللا مراكم بيسا

 ىدركلا ىدنفأ نيدلا م

 ةدالتخ ذا

 ظ ءامدقلا سرفلا ىطاطخ نم

 565 هنس قوت

 مسمع » د

 ىم”ك86 » 21

 مالا ةتس ادوحوم نآك

 641/6 ةنس دلو

 ١٠؟5 ةنس قوت

 ١١٠١١ »>> هه

 م رات ىلع هل فق

2 2 2 

2 2 2 

 م2» 2 2

2 2 22 

2 2 « 

2 2 22 

2 2 2 

 مت

 نال 2 ل

 ارصع طوطخلاةسر دم نم ج رحتم



 كانا
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 منو -» .» ىرمملا ىمراقلا نب سلو

 مسا » .» ظفاملا كش

 8/5 هنس ادوحوم ناك قولا ىحم
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 ةيرلللا نيم ةيرخم نيططا مولبد ةداهش لان ىزاح> ىباث وه )١(

 رهط ةيكلملا ةبد رعلا

 طوطخلا نيس 4 _سردلم نم اهدا موليد ةداهش لان ىزاحح لوأ وه )0

 رص ةيكساملا ةيد رعلا



 مس ”58

 نقباسلا نيطاطللا ءامسأ ةفرعم نم هيلإ انقفوتأم أله

 قف نصوشل مهتف نعش ىلإ كك / مون ريثك كانهو ْن دضا لاو

 نم ةنس لك جرختي لازال لب ؛ مجعلا دالبو ناتسناغفاو ناتسكر.

 ددملا رضع :ةيرفلا طواطللا تسمح ةسردم لضتتا قينانلا قطاتبللا

 ريثكلا

 لاصتالاناف ارذع انن سمتلي نأ اذه انباتنك قهركذن م نمت وجرتف

 «تاليحتسملا نمدعل دقةيئان 0 قرمهو ٌمٌواصح او: روسيم ريف عيمجاب

 هانرسشن اع انب لاصتالا نم مهنكم ىتلا ةليسولا ىف رصقن لاننا ىلع

 كإذو ةمركلا 25 ودل قلاوارقلا ناعما كوي, ةنيردع ف

 . 1ه6 ةئس



 .مامالا 3 عر مهجر رثو نيطاطخلا تاقيط نع ثحر بات ىلع عمس ل

 .بوسنملا طخلا لهأ تاقرط ها اباتك فلا دق 2931١ ةنس قوتملا ىمويسلا

 وهو هيلع علطأ مل نكسلو ( نيمدقتملا نيطاطمخلا رادك دحال ب ويلا طا ىأ )

 نم“ مجارت ر ؟ ن نأ انأر انه نيطاطخلا ءاعمإ ان 0 ثدحو اضيأ كدعل عبطي ل

 ف ) ىلوالا ُ بتارم عبرأ لع !انيعو باتكسلا |ده ف مهم هتججر لع فقن

 ءارزولا نم مهنم ناك نم مجارت ىف ( ةيناثلاو ) نيطالسلا نم ممم ناك نم مجارت

 مجار ف ) ةعلارلاو ) ءاماعلا ٠ نك مم نآك ن م محارب ف ( ةثلاثلاو ( 0 7

 .ىدعام ةيئاحطا فو رحلا ب بسم ةبت رد 5 26 03 « ءاس لأ نم نم ممم ذأك ن

 ان رصع ىط َى طاطخ محار كلذكو ءاملا فرحدعب اهاناعء> دقق زاحملا ىطاطخ 5

 ةعجارمال اليهست كلذ لك زا>لا ىطاطخ محا ر دعب اهانلعج دّتف رضاحلا

 تناكىتلا ةيانعلا راد ملعيل ءارزولاو نيطاطخلا نيطالساا رك ذب انأدب دقلو
 مهتمدخو هب ٌثوانتعاف امظع اغليم قرلا نم لصو ىتح طحلا نفل كارلا اهبحوت

 سفن ىف نكما ام زاممالا ءالؤه جارت ىف تيءار دقو « نانثا هيف فاتخال ام هل

 او ريغ وأ ةيسايسلا ةيملا نم ممايح ع رادل ص رعلا ريغ نم باتكلا 4 وص وم

 اممدقف ءانه نيروك ذملا كارئالا نيطالسلا روص ىلع انرثع نا فدسعلا نسح نمو

 6 مويلا ةشرلا روصلاك لصالا قط نوكتف ةقئاف ةراهع ديلاب ٌمروصزو مسرب اونآك

 ف اهوملوءتسا ةيفارغوتفلا ةلالا تعرتذا اماف ةريمكلا فحاتملا ف مرطامو

 ,نزرايلا لاحرلاو نيطالسلا روص دوحو ف ةقيقللا ىه هذه روصلا كلت ذخأ



 ل مل

 اراذو)) نبا تلال
 هللا, ربظتسسملا ةفيلخلا

 :تاودش بحاضص رز دألال٠ ةئس دلو هللا ىدتقملا ندما ساعلا ونأ وه

 ه2أ ةيرغ 77

 هللا, دش رسما ةفيلخلا

 .ليقو 548 ةنس دلو هللاب ربظةسملا نب لضفلا روصعنم د هللاب ىشرتسملا وه

 رم دحا بتكام طخلا حيلم ناك هنأ بهذلا تارذش بحاص ركذ 465 ةنس
 :ةقروخ ١ تف ادو ةدوملا ةباغ ىق هطخ كنا دّقلو ريثالا نبا لاقو هلئم هلق ءافلخلا

 .ه ه؟9 ةنس روكذملا ةفيلخلا ىفوت . هحصفأو بتكي ام نسحأ نم عاقرلا ىلع

 كلااثلا ناخ دمح | ناطلسأأ

 ..ظفاحلا هضياش ةلج نم ناكفطأغا لعتي نا ةنطلسلا ةهبأو كلملا ةمظع هعنع مل
 .قدغيو مهن ارضح لع ماعنألا ريثكن اكو ىدنفأ ممار ذاتسألاو ىدنفا ريماو نام

 . ماعااو صاخلا نيب هنع كلذ رهتشا ىنح تاريحلا مويلع

 .لاوثاثتلا وخسنلا فاصوصخ ةحيحصلا دعاوقلا ىلع ديجلا طخلا بتكي ناكو

 ..هتذئاسا هيف ىعدو ىلاعلا ساجملا دعب ةرم ىمأ دقاو ةماتلا هتردقع هل اودهشو

 اوشهدف هديطخ نمةفيطل ةءطق سلجملل لسرأ مث ىاسلا مهفطعب مهلعثو هخعاشمو

 ..هطخ هبف فصو كك ةّتس رعاشلا ىبهو نيسح ديسلا هيف لاق ىح هطخ نسح نم



 سل جمال

 ةعسن رعاشلا دمحأ مدن هيف لاق كلذكو 2١١55 هنس وهو ةنسلا رات اهمضو“

 أنه اهركذل مورا الو ةيكرتلا ةخللاب كلذ لك روك ذملا خئداتلا اهنمضو ةقيقر تايبأ

 ىدها هدي طخب ةفيرشلا فحاسملا نم بج روك ذملا ناطلسلا بتك دقو

 ىدنفا نددلا ىلول هاطعا رخآ ًافحصمو ىنطصم هجوق هخيش هاقئاهل انحصم اهنم

 روك ذملا عماجلا ةبتككم ىف اظوفحم فحصملا اذه لازبالو اشاب ظفاح عماج مامإ

 ةكسحلا 7 ر) بت دقو ةرهاملا ةضطورلل نيفيرش نيفدصم سدا دقو

 اهقلعو ( تابمالا مادقا تح ةنجلا ) بتكو ايفوص ايا ىف اهقلعو ( هللا ةفاخم

 راصتخاب امجرتم ه ١ كلذ ريغ بتدكو رادكسا, شوناك هناطلسلا هتدلاو' عداج ىف

 دقو« ةيكرتلا ةغالاب نيفاؤم اذاطاطخو طخ باك نمو نيطاطحخلا ةفحم باتك نم

 .روكذملا ناطلسلا طخ# نيتعومح رصعم ةيبرعلا بتكلا راد ىفانيأو

 ) ,// لجكش ( هّجرتلا بحاص ةروص هذهو
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 أ
 ل
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 دل موا

 نواقلا راق داع راما
 ..ناطلسلاب روهغملا ناخ ماس ناطلسلا نب ىتاثلا ذاخ ىحم ناملس ناطلسلا وه

 اد_يجح انسح هطخ ناكو ىدنؤا دما ىتاقوت نع طحلا ذخأ ؛ ىنواقلا ناماس

 .ىلو: ىسمرافلاو قرألاب روهشم ناوبد هلو قيلعتلاو ثلثلاو خمنلا ف اصوصخ

 باتك ىف ايار -ناطاطخو طخ نمو ةفحتلا نم ه ! ابيرقت 985 ةنس ةنطلملا

 .هللاو ه 455 ةنس ةئطلسلا ىلوت روك ذملا ناطلسلا نا ا ضنا ةيكرتلا ةغللاب رخآ

 الو. ) لككش هتروص هذهو معا ىلاعت

 كثلاثلا ناخ دم ناطلسلا

 ..ناك ناخ دمحم نب ناخ دمحا ناطلسلا نب ثلاثلا ناخ دم ناطلسلا وه

 ...بتك هنأ أمم 6 ةفدرشلا ثحاصأا ند هل دب 0 دقو نسحلا ب 1 ف هطخ



 سل جالس

 ةناتسالاب ثلاثلاناخ ىنطصم ناطاسلاهدلاو نفدم ىلع افقو هلعح وافي ريش امهم

 )م 4 ةهنروص هذهو . ةفدعتلا ند |2١ .راآأالو ةنس امومسم قون"

 ىناثلا ناخ نطصم ناطلسلا
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 ذاتسالا نم الوا طحلا ملعت ناخ ميهار

 دجاسملا نمةيطخ راث 1 هلو نامَْع ظفاحلا ىلع هءياعت لمك ا من هداز ىدنفا دمت

 ةقلعم تناكو ةحول ىلع ةلمسدلا تك دقو ةناتسألاب نيطالسلا ضعي اهانب ىنلأ

 ناكو ناخ دومحم عماحريمعت دعب ةحورالا هذه تدقف اممكلو ايفوصايا مماح ىف

 ها ابيرقن 5١١١ةنس فوتو ١١١5 ةنس ةنطلسلا ىلوت اريثك نامع ظفاحلا مرت

 4١( لكش ( ةتروص هذهو ناطاطخو طخ نم اجرتم



 ىفطصمناطلسلا قيقش وهو نام لا نيطالس نم نوثالثلا ناطلسلا وه

 ىف روكذملا دوم ناطلسلا دلو لوألا ناخ دجلا ديع ناطاسلا نباو عِارلا“

 ه2 1١١5 ةئلسأ

 رعشلا مظن» ناكو نانحلا تباث امادتم ًامزاح ناكف /71*١ ةئس ةئطلسلا ىلونو

 هدب ا ةيوتكم ةحولول انأ ردقف ) ةحيحصلا دعاوقلا ىلع بتكرو طحلا ديجحيو.

 نظلا بلاغو اهيف هيتك ام نآلا ركذتن الو رصع ةيبرعإا بتكلا راد فحتمي

 ةمسلا اهيف بتك ىرخأ ةحول هل انيأر كلذكو ( ثلثلا ط#ب ةلمسبلا بتك هنأ

 لاجلا نم ةءافف ولت طخ قوت كى ( كيوم ققدو لع رجلا ريجلاب هدب طم



 تعا 1/6 بص

 همدوحوم و ركم فصل اهضرعو عدو رخم ةحوللا لوطو ةماتلأ دءغاوقلا لعو

 ) / لكش ( امروص هذهو ةرونملا ةندملاب هعمأب ةريهشلا هز ختكي

 ( م17 لكش

 .ىزلا ىلع ىحترفآلا سايالاو شوبرطلا سبل نم لوأ وه اذه دوت ناطلسلاو

 .(نوتبافلاب ) ةامسملالويحلا اهر مل ىتلاةب رعلا بكر نم لوأوهكح رخاوأ ىف داتعملا
 هرصعىفو لهما نويكر بوةبجلاو ةماءلازوسبلب هلبق اوناكو «نامع لآ نيطالس نم

 .ىف هضرعو تدزلاب همسر لقنب نذأهنإ لاقيو ةينامدلا ةكلمملا ف ةديرجلوأ ترهظ © ©

 ؤوت ةناتسالا ىف عميبو رجحلا ةءبطع ممرلا كلذ عبط دقو ةيماعلا ةناسرتلا

 . قرشلا ريهاشم نم اصخلم ىهتنا . 2 ١554 ةنس

 هريتركسو طا ىف روكذملا دوم ناطاساا ذاةسا وه مقار ىنطبعم نإ لِمق
 مقار ىنطصمو | ؟*+؟ ةمل_س دلو دو# ناطملسلا نأ اندحو قوقحتلا دلع 0 ريغ



 دود كد

 ناطخغ_دس ةروص هدلهو ٠ لمأتف لمد سم اءرءام>اف ١ام١ ةئس قوت

 (49 لكش) دوحتم
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 ىناثلا ناخ دأرم َن طلسلا

 نيتيص ةنطلسلا ىلؤن لوالا ناخ ديزياب ناطلساا نبا ناخ دم ناطلسلا نبا وه 3٠
- 

 07 د

 سف ناكو 'ناخ مردلي هدجو ىباج ناخ دم قاطاس هدلاو لاما ةباف ىف هطتنو
 ه١ ًاييرقت ه 808 ةنس ىفوت ملقلاو فيسلا بحاص هلا هيف لاقي نا حصيو اعل

 ( 86 لكش ) «ةروص رظنا . ةفحتلاو ناطاطخو طخ ىناتك نم

 جتراخور م. م
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 ثل هلا ل اخد ارم ن اطلسلا



 معك لا ىنبن ىذلا وهو 2 ٠١14 ةئس دلو لوألا ناخ دما ناطلسلا نبا وه

 مآ تاكو ةيرجم ٠١4٠ ةنسس كلذو ليسلا نم مدهنت تداك امل ةفيرشلأ)

 ميهارباديسلا نإ ىتح كلذب رهتشا ىت> نسحلا طخلا بتكي ناكو اطاطخ ًارعاش»

 هتعاربوةيطخلا هراث آرما ريدك هنعركذ ةديصق ملغل هنامزىف ناكىذلا ىدنفأ هداز.-

 (45لكش )هتروص راذئا . اجرتم ةفدتلا نم ىهننا 8 ٠١49 ةنس فوت طلا فد



 مدح

 بس 57/1

 9 ىلو كب 5 ناطاس 1

 سم لو ىمامآلا هللا د نم طحلا ملعت ناخ دت ناطلسلا حتفلا يبأ نبا وه

 ري_وشلا ذاتسالا ىلع طحلا ملعت « هفالخ نامعيلاا نطذلتس نيب ةسقنا نع اةلازمالا

 60 اج رثم ةفحتلا نهم توا اسرق هب رث 614 ةاسقوتو ى» هامال ا هللا دج خبشلا

 .٠ رصع هي ؛ رعلا بتلك |ا راد ىف ر وك ذملا ناطاسلا طب ةعو# ان ردقو

 ) هثروص رآظلا

 هاركالا كولم نمكلاثاا ؤهو رئجانلا كلملا نبا لضفالا كالملاب ر وهشملا وهو

 .ثردحلا رض ناكو ارعاش الياف املاع ناك هنا طا نم

 روكذملا هزاجا دقو ةيردنكبسألاب ىئاردنكسالا دعا خ .خيشلا ىنلسلا ظفاحلا ىلع
 هللاو ه5 ةئدس قو .لمقو ةةد:لا ند اب#رتم ها 7؟ ةنس ىفوت ةءاورلاب

 عا ىلاعُت
 ءذ

 مص روش



 ل مارس

 نكت يع ةوعسم نامل

 5 ناآكو لاله نبا نع طاطا ىلحأ هنامز كومم مظعأ نك هدلاو ناصح

 لاجر رابك مهنم هيرتشيف ءارقفلا نم افحمم كلخال نمل اهيدوموةفيرشلا فحاصملا'

 نم دجوي ام عابي ناك روكذملا ناطلساا فوت نأ دعبو هينج ةنام غابمي ةلودلا"
 . ةمدتلا نك اجركم ضهأ .م5* ؟ هذرس قوت هةباح ىتناع هطخم فحاصأملا'

 نوغرا نب وينالا د هدنب ادخ نبردارم ناطاسلا

 نع ذخُأ ثاثلاو خسنلا ىف عاب هلذاكو ناسا رخو قارعلا هكسلم ةمصاع ناك
 هال*ال ةنسىفوت نوذفلا نم اريثكو ىتيسوملا لع فرعي ناكو ىفريصلا هللا دبع:

 ب

 . اجرت م ةهدتلا ٠ ند ىنا'

 ىرالملا دمحا ناطاسلا

 ةمصاأغ تناك ىرداللا ن ١ دس خمشلا ند 5 م ١ دمج :تراظل سلاوه

 لع برست ناكو هدلاو 0 طوطخلا عاونأ ملعل 4 زبربنو مالنا راد موك ام

 راعشأهل وبيهذتلاو و ,وصتأ نف فرءد ناكو هسفنب هشقنيو « هعنصبو ةحنك لأ

 الف رداقلا دنع ذائسالل ةمزالملا ماد ناكو امك ىقيشوم ا ملعف فلأ دقو ةئسحا

 [-جرتم ىهتنا ه/4811 هنس ىفوت ا هم دافتسا كلذلو.اردان. الإ هقراف.

 هياوإ 12 رشسح نب ورسخانفناطلسلا'

 , ةفددتلا نم 55 أ , 5 ض6 ةمدض



 ار م

 ءاشو ريع نب زورو ناطاسلا

 ىتتكي ناك رهاط وبأ هتينكو .هاشنهاش هسبقل ىمجعلا قارعلا كلم ةميصاع
 . هددعتلا نك اجرتثم 5 | 5 هك قوت نسما طخلا

 را يروا نا ناطلنسلا

 .دقو طمخلا نسح ناك ''”يناوملابرغلا بحاص دهام لداعلا ملاعلا كلا وه
 8 دع أهعم نوح و 5 دحاسملا ثالثلا لع أمه وو فدحاصم ثالث هل طخ تتك

 .فحاعمال ةيزكلاو ءارقلا ىلع تفقوو ماشلاب اك الما اهم. ىرتشا رانيد فالآ

 ادفلا ىلا حيران نم عبارلا ءزإلا نم ه١ اييرقت 244 ةنس كلذو ةروكذملا

 دع نإ هلل كيع 36 دمحأ ناطلسلا

 .ءافلخا نه نو رشعلاو نءاثلا وهو هللاب ردتقملا نب هللا روظتسملاب فورعملا وهو

 مهلا . ه51 ةنس ىفوت باوبلا نبا طخ لثاع ةدوملا ةءاذ ىف هطخ ناك نييسارعلا

 ةفحعتلا نماج رثم

 .هانشكسلم نب د نء دوم ناطلسلا

 .يفو رعشلاو وحنلاب ةما7 ةفرعم هلو نسملاو لالا ةياهت ىف هطخ تراك

 ةفدعتلا نك اجركم را. 2 6 ةزس

 ارقيب تاسح نء نامزلا عيد ناطا.سلا

 ,ئفوت هنسح طخخلا ديج ناكو هدلاو نع طخلا ل_خأ دنقرمس هكلم ةمماع

 اهعبتي امو شكارم دالب ىأ )١(
 ىصقألا دحممللاو ىودنلا دحسملا و مارملا دحسسملا ىلا 0(



 ل الو

 ليعامسأ هاش نب بسامط هاش ناطلسلا

 ىدحإ هرمعو هيبأ ةافو دعب ةنطاسلا ىلوت ىلسدرالاىفص خيشلا لسن نموه

 ديجيروك ذملا ناك « ةهلاصملا ناخ ناماس ناطاسلانيبو هنيب تلصح مث ةنس ةرشع

 ها 985 ةنسفونداميذاتسالا نعذخأ قيلعتلا طخ صخ لابو ثلثلاو خسنلا ىطخ

 ةفدتلا نم امجرتم

 او اعلا

 ناطلسلاهدلاو جح الو 6 هنسوو رعشلا لوق» الماك الئاف ناكوىسامالا هلئأ لَه

 خبشلا ذاتسالا نع طحلا ذخأ « ةينامن مدع غلابلا هئوخا نم ىتاثلا وهو

 . ناطاطخو طخ نم امجرتم2) . ه 17

 ةروسكم واولا ديدشتب ىأ مالا ةغيمإ فوخ ةيكرتلاب هانعم دوقرق )١(



 طراتاوس لاو ءةءارزول ابل

 أشاب قفراع دما

 اهنع ربعملا ةثدسلا مالقالل هتداح و طل نسحم ةيقرشألا رايدلا ف أروهشم ناك

 نم اجرتم ه ! . 21148 ةنس ىفوت رعشلاوءاشنالا ىف اديرف ناكو ( ملق ششي )

 ناطاطخو طخ

 اما نب اشاب تزع ىلع

 ناطلسلا لثاواو ثلاثلا ناخ دما ناطلساا دبع رخاوا ىف ةيلاع بصانم دلقت

 ناك ةذاحألا ىلع هنم 0 اغا ىديع هداز ىنا> نع طخلا للا ناخ دو

 اص وصح و هثساكش و ةداع 4يمسل ىد راملا و هع ل أ و خسنلا و ثلاثلا طخ دب

 « يتولامطلا د ىناويدلا طحلا

 ناطاطخو طخ نم اجريم ه 1.2 /١١51 ةنس ىقوت

 أشاب حوصلا نا ر مي

 ريك ثلثاا وا خسنلا هيلع بتلكو ى 0 وط دم ذاتسالا نع طخلا ذخأ

 ءارزولا ةمدقم ىف انه ةلقم نب دع ريزولا ةمحرت رك ذن نا ىذتق ناك )١(

 نم كراكو 6 ملا فرح لوا ف هةر 5-4 مل مم مامإ هنأ أع نكلو

 لمك نم م ناسا رخ ى اع الماع نا ك ىذلا ر هاط نب هللا دع ة ةمحرت ر ؟ىنز نا بجاولا

 ف هلاوقا نم ا مم طخلاب هناندعأ نم روطا آب نيطا اطخلاب هقحأت آو نوم املا

 4نغ انداكس ة هر امعلا 4 مول ىلا ه ركذب 1 تتيح نك و ىدالا مسقلا



 ب مما

 قطصم نب اشاب داهرؤ د2

 هل بقل داهرفو ناخ ماس ذاطلسلاو ناخ نابلس ناطلسلا ءارزو نم ناك

 خسنلاو ثلثلا ىطخ ديم ناك ىراص> هرق دما ذاتسالا نع طا ذخا

 دمحاو ىنطصم اهو طحلا هيدلو لعو ةفيرشلا فحاصملا نم اريثك بتكو

 . ةفحتلاو ناطاطخو طخ رم اجرتم ه١ , ه4 ةنس فوت

 حون نب اشاب ىلع
 ىدذفاريمد نعثلثلاو خسنلا طخ 6 رايروش ُْق ءامطالا سدئرهدلاو ناك

 ةمدعتلا نم اجحرتم 5 أ 5 را ١ 7/ ةنسؤو روخاريم عماج مامإ

 اشأب دمحا نب مهارإ

 طواطخلا ىف هللا تايا نم ةءا ناكو ثاثلاو خسنلا اصوصخو

 ةفدتلا ند |جريم ه2 أ هتافو حران فرعل ل

 لولخ نب نسح نباشأب مهاربا

 ثلاثلا ناخ دما نب ناطلسلا ةعرك جوزتو ةنس ةرشع ثالث ةرازولا ف سلج

 خسنلا بتكي ناك_ف ماسرلا ىدنفا رمع ذاتسألاو نام ظفاملا طخ نع ذخأ
 ةفحتلا نم اجرتم ها ١١5 هنس ىفوت اهديممو ثلثلاو

 17 قال وفاتي نيرنغلا انيغا ميهارا

 خمذلاو ثلثلا ىطخ ديمي ناك حافلا دوم ناطلسلا ءارزو نم تاك
 ةفحتلا نم اجريم ه١ . ه ١66 ةئس قوت:

 نذالا نيخثلا ةيكرثلا ةغللاب هانعم قالوفامق )١(



 - مل

 .ناخ دوم ناطاسلا نمز ىف ملظعألا ردصلا ناك( اشاب دمحا الهش ) هل لاو

 .ثاتلاو خسنلاهيلع بتك روخاريم عءاج ماما ىدنفا ربما ذاتسالا نع طمحخلا ذخا
 .طوطخلا عيج ديم ناكف ىدنفا ميهارب ا هداز قدنف ىلع قياعتلا طخ ماعتو

 ( ينوباطا ىتاويدلا طخلا صخالابو
 ةفحتلا نم اجرتم ه) 11517 ةنس فوت

 أشا كيح نب أاشاب لمح |

 .ثاثلاو خسنلا ذخا هداز ىلبربوكب رورشهوهو ( اشاب دمحا لضاف ) هللاقيو

  ىلوت نا دعب هنا هماقم ولعو هلذف ىلع لدب امو ىلع شاورد ذاتسألا قش» نع

 .مالسالا خباشم ىديا لمي ناكو هترايز نمرثكيو ايشام هذاتساروز» ذاك ةرازولا

 ةفحتلا نم اجرتم ها ةئنس 58 هرمعو ٠١41 ةنس ىفوت امظع اماركا م,مركيو

 .كخا ناخ دمحا ناطلسلا مارك ىدحا جوز (اشاب دمحا تتار ) هل لاق»و

 .قوت طخلا ف رك ثلا هزاحا ىلذو مسمار ىدنفا له ذاتسالا نع طخلا

 هفحتلا نم اجرسم هلا . 2١١1/6 ةنس

 أشاب لدم نب ىاطصم نس أشاب ناد و أشأب دمحأ

 :ناهف ووك ذل ةزاع ا دقو ىلا نيس وع طالا ةخأ ةذاز لوويواك فردقو
 اجرتم ةفحتلا نم 21.2 ١١141١ ةنس ىفوت اديح خسنلاو ثاثاا بتكي

 اقباس ةيكرتلاةلودلا ىف ءارزولا سيئر اهم بمتلي ةلك ىه ردصلا )١(
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 انا ناوتا زيني ا نتف

 :ةياهن ىف ثلثلاو خسنلا ىف هطخ ناكف ىلع شيودد ذاتسألا نع طخلا ذخأ
 .هداليم وأ هتافو خيرات ركذن لو نيطاطحلا سيئر ناكو الماك الْضاف ناكو ةدوجلا

 ةفحتلا نه [ج ركم هلأ

 دو ا دو رووخلا اها مع

 221٠١5١ هنس مأع ادودحوم ناك هنأ الا «ةافو 1 هدالم رات 0 و

 ةمددّتلا نم اجرتم

 فسول نب اشاب كيق اع هر

 .ههسوب موحرأا نع ثاثلاو خمنلا ىطخ ذخا تارم ثالث ةرازولا ىو:

 .ملقلا عيرس ناكو ىدنفا دمحا نع طوطحخلا رئاسو ىتاويدلا طخلا ذخاو ىدنفا

 هادعتلا نم اجركم *11١١]2. 2١ ةنس قوت

 أش نادسح كروب نب أشا ليلخ

 .روك ذأ اهزاجأ دقو ىدنفاممسار دو ذاتسالا نع ثلثلا خسفلا ىطخ ذخا
 هفحتلا نم اجرتم ها ةح1ا ىذ ىف ١١/١ ةنس قوت

 أشاب ىلع نب ليلخ ريم

 .هزاجأو ىاحلا نيسح ذاتسالا نع طا ذخأ ةيناهعلا ةلودلا رايك نم ناك

 .قفوت ةريثك بصانم د ةنو ةديج ةباتك ثلثلاو خسنلا بتكي ناكف روك ذملا

 . ةفدتلا نعم اج رثم رهلأ اس رقت ١ "74 ةئس



 د 1

 أشا | رش لملخ ديلا

 طوطخلا| عمت دب ناكو ةهديدع بصأانم دملقثو ةيلعلا ةلودلا ءارزو نم نآكك

 اججرتم ةفحتلا نم ها اميرقت 1١51 ةنس ىفوت اليلج الضان ناكو.

 أشاب ىطصم نب أشاب رقت قزارلا ذيع

 قيلعتلاو ثلُدلاو خسنلا دعو نسحلا طخلا تبتكي اكو ءارزولا نعم 3ك

 نم 2) 1158 ةنس ىفوت روكذملا هزاجأ دقو هداز ىدنفا ىئنطصم نع ْذخَأ

 اجرمم ةمدتلا'

 انا ىديع نب أشان ىلع نب أشان هللا كيع

 مث هداز ىدنفا ريمأ نع طحخلا ذخُأ ءارزولا نم هدجو هدلاوو وه ناك
 هدلاو ناك طحخلا ىف ةزاجإ هل اذه بتكف ىدنفا ميلحلا دمع ديسلا ىلع اضيأ تك

 ةفدعتلا ند اخرج رهأ هنافو مرات راد و جدال اريما ١١67 ةئس 2

 انا فارس نييك ارنا ةنف وم

 مّ ىت ايلا هداز ىدنفا نم را كمع نع الوأ خسنلاو كيلقلا ىطعخ دخا

 فتراكذ هزاجآلا ىلع لص# ىت» ىدنفأ مسار دو# ذاتسالا دعاوق ىلع بتك

 قون تفابسلاو ىناويدلاو قيلعتلاو ةتسكشا اصوصخ طوطمحلا عيمج تتكي

 هفحتلا نم اجرتم هأ . ه 6١١ها/ ةنس.

 يوت ناحا أشأ نامع

 نع خمنلاو ثاثلا طا خا يتاثاا ناخ ىنطصم ناطاساا ءارزو نم ناك

 ه). ه 11« ةنس ىوت روك ذملا ةزاجأو ىتوباطلا ةكس ممار ىدنفا رمع

 ةمفدعتلا ندم امحربم



 .روخاريم عماج مامإ ىدنفا هللا درع ديسلا نع لاا ذخأ ءارزولا نم ناك

 ةيحنلا نمايصتاو هن ياها قوت

 فتق ايما نع طخلا ويك كاد ةمئامعلا ةلودلا لاحر لضافأ نم هدّلاو ناك

 :الضاف ناكو ثلثلاو خسنلا نقي ناكف ةزاجالا ىلع لصحمو اروخاريم عماج ماما

 ىلا # 5 6# 1 ' سس 6. 1

 .كحاو « دادعب لق أشن « ناودد تبقاكو ةيود ل | ةلودلا زعم دمجال اريزو نك

 ةفحتلا نم جرتم ه) ٠ 2 ”*و ةنس قوت لةمنبا ريزولا نعطحلا

 دما نب اشأب ىان دمحم

 .قفوت ءارزولا نم ناك يدنفا ىنطسم ىهاشن هجوف ذاتسألا نع طحلا ذخا

 ةفدتلا نم (حرمم 2لإ . ه2 ٠٠١ ةةئس

 أشاأن لماخ نب دمحم ريم

 ءهزاجا دقو ىلب وك ىضاقت ىدنفا دمحم ذاتسالا نع ثلنلاو خسنلا ىلعخ دخا

 ةفحتلا نم (جرتم ه ! . ه 117/5 ةنس ىفوت روك ذملا

 أشاب ىلع نب دمحم ريم

 .هوخا كلذكو ةزاجالا ىلع لص#و ىلاخلا نيسح ذاتسالا نع طحلا ذخا

 ةفحتلا نعم |,محرتم هلأ ا ١الال ةاس قوت لءاخ ريم



 ا لا 7

 ءارزولا ند ناكو ةعبفر بأتم داقتو ةينامعلا ةلودلا لاحر لضافا ن- ناك

 هفرءدو نسملا طلخا بتكي ناكو ناخ دو# ناطاسأا باتك سدئر اضلا ناكو.»

 رييك ىد_:ذا فسوب ذاتسالا نع ثلثلاو خسنلا ىطخ ذخأ طوطخلا ميج

 ةفحدلا نم |حركم 2ا١ ١9/5 ةنس قوت أمف وص ابأ ىدهردم

 ىدارغليلا أشاد

 ىطخ د_.# ناكف ىدنفا د# ظفاح ذاتسالا نع طخلا ذخأو ةناتسألا مدق
 ا ٠٠ هو قوت طلخا ف ةزاجألا 0 روك دملا لدغ ثاثلاو خسنلا'

 ةمودتلا نك“ مح نيف

 أشأب فى رح ل

 ةديدع ةيلاع بصانم ىف دلقتو ةيناممعلا ةيلعلا ةلودلا لاجر لضافأ نم ناك

 ى قرف ىذلا وهو طوطخلا عيمج فرعيو ىلع شاورد ذاتسالا نع طحلا ذخأ
 كلذ لبق امهندب قرف كانه نكي ملو ءاطلا سأرو داصلا سأر نيبهباتك

 قوت تانيسحم ضعبابيف لخدأو ءارغطلا ةءاتك ىف ىلوطلا ديلا هل ناكو

 ةفحتلا نم اجربم هلا ١١١7 ةنم“

 أشأب ناملس نا ىطص م

 رادكساب هانكس تناكافأ اشاب ىنطصع ف رعد وهو ءارزولا نم هدح نام

 ىطخ د. ناكوةزاجالا ىلع هنم لص و ىرون د# ديسلا ذاتسالا نعطخلا ذخ!“



 لمس عملا

 أشاب ميهارب نإ كب دع نب أشأب ىطصم

 1 114 ةنس قون اشاب قميق هل لاقيو ىلويقافأ ليعامما نع طخلا ذخأ

 ةفدعتلا نه اجرت

 ص لف د# ةداز ىدنفأ رم ماسرلا نع ذا نسحلا ةب اهم ىف هطخ ناك

 عمامب ريبكلا بابلالخاد ىف ةعرك ةيآ بتك دقف ةيطخ راثآ هلو طحلا ىف ةزامالا
 ىضكر ىراصنألا بويا ىلأ ربق ةر وصقم لع ىد ركلا ها تف وة اسسألاب و وص انآ

 ةفحتلا نم اجرتم ه ١١17/5 ١ ةنس ىفوت هنع هللا

 أشاب بحاصم ىطصم

 ناكو ىدارغلبلا ىدنفأ دم ذاتسالا نع قيلعتلاو ثاثااو خسنلا طخ ذخأ
 هفحتلا نك امحر ثم ها ٠١55 4ص قوت ةياعال ايذعا ىليح-

 أشأب ىدبع نب اشاب ىلع نب نامعن ريم
 وأ هتظو خيرات ركذي مل ملا ديع ديس ةداز ىدنفأ ريمأ نع طحلا ذخأ

 ةهحتلا نم اجرتم ه) اسرف# ١٠٠١ ةنس ىف ادو>وم ناك هنكلو هداليم

١ 

 دمحم نب نسحنب هللا ةيه ريزولا

 نبا رع طخلاذخا هللا رماغتسملا ماما ناويدلا بحاص ناكل صآلا ىدادغب

 1944 ةنس قوت امهيف فلا دقو ءاشنالاو باسملا ىماعب ةماث ةفرعم هلو باورلا

 ةيدحتلا نك اجركم 2 )



 سس 5م

 8 ما

 ىطصم ل أش . ىحن

 .روكذملا هزاجاو دم ةداز ىدنفا ره ماسرلا نع ثاثلاو خسنلا ىطخ ذخا

 هللا ىضر ىراصنألا بور ىلا عماج بيطخ هدلاو ذاكو ءارزولا ةرادص ىلوت

 هفحتلا نم اجرثم 2) ١١514 ةئنس ىفوت هنع ىلاعت

 دمح ناطلسلا نهز ىف ملساف ايدوبم ناك فوصلا ىب# ذاتسألا نع طاخا ذخا

 .ةغللاب كالذ لك دوبملا ىلع درلا ىف ةلاسر فاؤهو نوناقلا تاياك عراش وهو ناخ

 أشأب دمحأ "لك نإ ليعامسا ربع

 ديم وهو ةزاحالا ىلع 4م لضحمو ىد:فأ ك.ءورس ىراس نع طخلا ىلحا

 2| ١١979 ةنئس قوت نروهشملا ءارزولا نم هدلاو ناك ثأثلاو خذا ىلع>

 . هفحتلا ل اجركم

 كحاضاا وأ درولا اما ةركرتلاب هانعم لك ( ) ١



 مو

 هه 1-1

 - سك أ ٠0 0 و ىو ظ 71

 ميدعلا نبا لاهلا

 ليقعلا نيدلا لاك ةمالعلا بحاصلا ةدارجىلبأ نب هللا ةبه نب دمحأ نب رمت وه
 اتداص اخرّئم اظفاح الاف ًاثدحم ناك 2 085 ةنس دلو مدعلا نباب فورعملا ىلحلا
 ناكو كولملا نع لسرتو فنصو ىتفأو سرد ادوت ابناك اعيلب ايشذم ايتفم اهمقف
 عيفرلا طخلاو عيدبلا طحلا هلف ىشاوحلاو خسنلا امسال 7 :فوسلملا طاق اشاو
 تامنصم هلو بتكيو اهيف سامو نيلغب نيب هليشت ةفخم ىف بكري رفاس اذإ ناكو

 :هرعشنموهمالقأو هيورض صوو هبادآو همواعو طخلاىف باتك: اهنمةريثك
 امرحم "لءىحضأ دقو لالح رهاط وهو هقير نم ابجاوف
 خا امهقذأ ل ىنذأ :6 هنذلو همعط رمخلا ن أ نكل ري اوه

 . تايفولا تاوف نم راصتذاب ه1 ره 5ك ةنس ىو

 دمج سيئرلا نب دمحأ نيدلا مج ةمالعلا

 نيدلا دامت ريبكلا سيئرلانب دمحأ سابعلا وبأ نبدلا مهن ةاضقلا ىضاق وه
 نب طوفحم نب هللا ةبه نب نيدلا ءاهب ظفاحلا نب ملاس نيدلا نيمأ لوعملا نب دمت
 عبسلل ًأرقو ةعامج نم ثيدحلا عمس ىعفاسشلا ىتشمدلا ىعبرلا ىبلغتلا ىرصص
 نأ ىلإ ءاضقلا ىلع رمتساو ةعبسلا مالقألا نقتأو باتوملا نبا ىلع طخلا دوجو
 رهدها ةملاجملا مرك ددوتلاريثك قالخألا نسح ناكو 7/77 ةنس تام
 . بهذ نم رايخا ىف سهذلا تارذش

 : نيطاطللا ءاسئر نحال ةيوسنملا ةدعاقلا ىف ىا"(1)

 ميرا و احح



 ملل ا8واس

 ئمافالا لاو محرلأ كدع خيشلا

 ايكرتب ايساما ةدليب دلو ىمامالا ديلا نن ىلع نب نمحر لا دبع ىلوملا وه

 امام ناكو اسمو اهديجيو طوطاحلا عاونا تتكي ناك 85* ةنس رفص ريش ىف

 كانهومجعلا دالب ىلا مث ةيبلحلا دالبلا ىلا ةيساما ةدلب نم جرخ دق ناكو الضاف
 ىلإ بهذ مث هتدلب ىلا مجد مث هل زيجاو اريبك اغليم غلب ىتح ملعلا بلط ىف دههتجا

 ركسعلاب ايضاق راص م ةنردا ءاضق ىلوتو ةريثك فئاظو ىف ىلقتف ةينيطنطسقلا

 ليقىتح اريثك بتك_لا سئافن نم عمجو ةميق لئاسر ةلمج فاادقو « روصنملا

 ةيناعنلا قئاقشلا نم راصتخاب 2 ) 95* ةنس ىو داع فال 1 ديف غلبت اهما

 ىيمارلا ميهاربا نب دمح لمك الا ىضاقلا

 خبش نمهوا هل زاحتساو هرصغ خياشم نع ذخأ خرؤملا ةلحرلا ثدحملا وه

 رقتسأ م اريثد رفاس لدعلا راد ىتفم ةزج ن دمحم ندلا لاك ديلا مالسالا

 عمو دئاوفلا ريثك ناكو حيراتلا ملع ىف ىلوطلا ديلا هل تناكو قشمد ةيلاصل

 تيمأا أدوه قوس أرعش مظني هعالطاو هبدأ ةرثك

 1 الل قرع صقان ىطخ نا اييحع سيلأ

 ىووتلا نسل لو هيدر تيويملا نينللا طهطا: نك ناك

 دملا يفي تو نازع طوال 2 115 ظرانغ هالو نك
 دعسلا كلف ىف دجما روطس كارأ الماناعاريلا هنمىطتما اماذإ

 دلاو دحلاب قذ ىلوم كيهانف حيلفم نباو حافمىرمعل اذهف

 ف ويسأق حماس# ريقع نذدو 1١١١ ةئس ىونو 97٠ ةنس روك ذملا لك الا دلو

 راصتخاب رثالا ةصالخ نم ه ! هدلاو ربق ىف

 لها همقل ىلا ةفيطل ةيروت هيف )١(



 ل بوو

 ىطعلا دبع دمحم خيشلا ةنمالعلا

 شذ ةيرصملا رايدلاب ةيفنملا ىتفم ناك ىننملا ىريرحلا دمحا خيشلا نبا وه

 حاي_شأ ىلع رضحو نوتملا نم اريثدكو ميركلا نآرقلا ظفح حالصو ةفع ىف'

 دمحم خيشااو ىودعلا ىلعخيشلاو ىولملا خيشااو ىمدقملا نسح هلاك هريصعت

 قو ةدوملاو ةحصلا ةباغ ىف هطخ ل 6« ةئنسح تاموانم هل 0 ريغو ىجلدلا

 ى اهبلاغ بتكلا نم اريثك بتكف ةرجالاب خسني اكو لؤبقلاو نسما ةياما
 نيدوهشم ا نيتيبلا ىلع سيم هلو تايبدالا'

 ىندب تاحنا ماقس نم يب لحام ىةلقاو ىمسج ىهو امل تلق دق

 ىنرق ىغا رك ناك نا براي ندا نم ىرهد هب ناهز امو

 ىل عسوا وفعلا بابف كيلا ىنلز

 انتكموب اريج هياق امم عوبشو» لضم قالا ن ايف لحا نمذاكو أ"

 اقتونذلا ضيحم لجأ ويناك وأ امركلا ةميش ند ىهع نم وغلاف“:

 لاعلاو ماقسالل كوفع جاتحي
 ىتربجلا حيدات نم ه١ ىلاعت هللا همحر ةنس نيعيسو عمس نع 1717١ ةئس قون“

 ىوحنلا ىعفاشلا ىليهرلا نسمحلا ونا ىلع نب نسملا نب ىلع

 اظفاحوحنلاو فالحلاو لويهالاَو هقفلاب افراع الضاف ناك هنإ هنع ىهذلا لاق

 هرعش نهو اعضاوتم قالخالا نسح باوبلا ندا ةقيرظ ىلع عيدبلا طخخلا هلو ةغلل'

 هطخ ريغتو هاد تشعترا دقو هباحصا ضعب ىلا هب بتك ىذلا“
 اذنك نكح نم. قارا نبض ىبداتعي ىذلاو ىمقس لوط

 ىذالا تءقوو سفن ىل كننم تءاس ام رده ءىش لك

 تاقيط ىف ةاعولا ةيغب باتك نم ه) . ه ه5 ةنس ىلوآلا ىداج ىف تام

 ىطويسلا مامالل ةاحنلاو نيدوغللا»



 م

 ىبزرالا دمي ىحن

 ةباتكلا عب رسطخلاح يلم ةيبرعلاىفمامإ توقاي لاقىوخللا ىوحنلا د وباوه

 .حمصفلا بتكي ىح هسا نعم موقت الف دادعبب بتكسلا قوس ىلإ ردعلا ّج_ رخ

 ىح تءا الو ةهك انو ارمخو اج و اذيبن هب ىرتشيو رانيدغصنب هعيديو بلعتل

 .ناضاوب ةئزلا ضيردم, دهلا وع ىنااعثلا لاو رضتخ وحلا قاشتلا لو ةقفق

 . ةامولا ةيغب نم ها 4١5 ةنسىؤو: دادغس طوطحلا

 ىناعتصلا دم هللا دعم نب فقرر

 .ندمأ ىذاقلا نع تالالاىف ذخ أ ىدهملا نب نيسحلا نبىلع نيد كوامن وه

 .هنامز ءانيس نيا وه هل لاش ناكو فراعملا ىف ع ربو هري-غ نءو لطلا نيسح

 .كسوب لزنامو؛ةلوا ةريثك انك شكو نهاللا لمالك انها ذيج طش واكو

 ابيدأ ناكو ةفسلفلا ىف هنع ذ_خأو همزالو هب لغتشا ءاعتص ىامالا ىمجعلا

 : هطخم رختشب هرعش نفث الخاف

 ةداقنلا ذف انأو ىضرأ ةلالاب تسل

 ةداعسلا تلذ هب ىف لك ىف جاببدلا ملف

 ,نساحمب علاطلاردبلا قحام نم ه ١ ه 1147 ةنس ةدعقلا ىذىف ءاعنصب فوت
 . ريما فرصلاو راصتخاب عباسلا ذرقلا دعب نم

 ىئنحلا ءىراقلا ىلع ةمالعلا

 طخلا ذخأ هنأ بأاغلا و نسما طخلاى تكي ناك ةريثك-لا فيناصتلا نحاو

 .4ءءمدبو اد_دحاو اهددصم 0 ص ف ناكل ناكو ئفاوألا هللاد_رج خيشلا نع
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 ه14١١1١1 ةننس ىو هتافنصم ميمج ةناتسألاب كاب ىلع ةناخبتك ىف دجودو

 5 ةيكرتلاب ثاطاطخو طخ باّدك نم راصتخاب |حرتم

 ىباجزلاباهولا دبع نيدلا :ء ىلاعملا وبا ةمالعلا

 نين كا تاب لجلك فيس ناك قرصا نثق. ىوتلاو دورفتللا ناتيغارم
 ناطاطخو طخ نم (جرنم ه |! 51١ ةنس قون ىمصعتسملاتوقاي»

 ىراخبلال يعامسا نب دمحم مامالا

 . ةيكرتلاب نيطاطحلا ةفحم نم مجرتم هه ١ ؟05 ةنس

 ىريصوبلا كمعرس 3 لي هللا كيع ولأ مامالا

 هللا كع ىلأ َن مهاربا نع ذخأ 000 كددح ناك ةرووشم ا ةدربلا بحاص

 فلانم رثك | طخلا هيلع ملعتي دحاولا ع وبسالا ىف ناكو ىرصملا مههاربا نبا'

 بدالا ف طيسولا باتك ىف هنعلاقو ةفحتلا نم (جرتمه ١ 594 ةنس فوت بلاظ

 ةرثك بصاخم ف فرصدتؤ نواودلا ةلادك ناعما روك دملا نأ هخيراثو ىبرعلا

 ىهتنا 926 ةئس قوتو 2594 ةدس روث ذم ا دلو لاق 3 ملاقالاو ةرهاقلاب

 ةفياخ ندسح َس لمع |ىس|

 نهال ارو ثافذلاو خسنلا ىطخب دمحم ناكو كاارتالا ءاماع لضافأ ند ناك

 عضاوو ثايبلا حور ريسفت بحاصوهو نامع ظفاحلا نع طخلا ْدْخَأ قءاعتلا طخ

 ةئس ىفوت اهريغو (ربالا وأ) ركفلا ةينت حراشو ىواضيبلا ريسفت ىلعىتلا ةيشاحلا

 . ةفحتلا نم ًاجرتم ه١ ١١ما/



 بس 284.6 مس

 ىكرتلا ىنطصم نب دمحم نب فراع قابلا دبع خيشلا ةمالعلا

 ؛اهربشا ةريثك تافلؤم .هلو'اريثك سردو ءانغقلا ىلوت الضاف .املط ناك

 دقو قيلعتلا طخ اصوصخ طوطخلا مووج فرعل قراقو 4 لوصولا جهانم

 ةناتسالاب .ةريثك ةيطخ راث هلو ىذيربتلا دمحم ذاتسالا نع ذخأ

 ةفحتلا نم راصتخاب جرم 21 ١١56 ةئس قو

 لخلا نبا

 .ىدادغبلا ىعفاشلاهيقفلا لخاا نباب فورعملا كرابملان: دمحم نسحلاوبا وه

 ,ىوتفلاب درفت ناكو ايوتسم اديح اطخ بتكي ناكو لضافالا ءاماعلا نم ناك

 .لجال لب اهيلإ ةجاح ريغ نم ىواتفلا ىف هطخ ذخأ لع نولاتحم اوناك سانلا نإو

 .مهنم كلذ مهفف هتاقوا هيلع تقيضو ىواتفلا هيلع ترثكو « ريغال طحلا
 بحاص فترإ ليقو « هنعاو ريقتاو هب ىوتفلا باوح بتكي و ملقلا رسل راصف

 ,نفدو ةفوكلا ىلا لقنو دادغيب ه5؟ ةنس قوت هوخا حيلملا طخلا

 ناك-اخ نبا نم هل اهب

 :1801 ةنس ىقوتو ١١١ ةنس دلو ةينامعلا ةيلعلا ةلودلا ءاماع لجأ نم وه

 هطخلا ذخأ ملعلا ىف هلئاعي نم هنامز ىف نكي ملو تاريخال ابحم الضاف احلاص ناك
 .هل نإ م هيف هتعاربب دهشت ةيطخ راثآ هلو هرصع ىطاطخ رابكح نم ريثك نع
 ,نيسلا فرح ىف الصفم هتمحر ىفأتس و فلم ةثام نم ربك | 568 تافل ٌوم

 مجارتلا ىف

 .بيبح ديسلا نيدمحم ديسلا نب هللا ضيف ديسلا
 ةثلثااو خسنلا ذخاطمحلا نسل اروهشم ناك ةناتس الاهلا مورضرا نم مدق



 ل مهبول

 ملعلاب لغتشاو ( ةداهشلا ) ةزاجالا ىلع هنم لصحمو ىملويص هداز ىنطصعم نع

 مالسالا خيش راص م ءاماعلا سيئر داص ىتح ةريثك بصانم ىف باتو اريثك
 نلا دجسم رمع ىذلا وهو تاربملاو تاريملا ريثك ناكو ةريثك فيلات هلو

 امضيا اهم ىنبو مورضراب ىرخأو ةرونملا ةنيدملاب ةسردم ىبو ةمركسملا ةكمب
 انشكمو ةسردم ةلاقيسالا ىبو ثيدحلا راد ماشلا» ىنبو اعماحو ءارقلا راد

 (جرتم ىهتنا ه 1١١8 ةنس قوت ةعفانلا لامعالا نم كلذ ريغ هلو ةناخبتكو

 ىنضال ديدش ءانع دعب طخلا هرسحب تافورعءملا ءاسنلا مجارت انه انعمج

 لاجو تاف.صلاو تاذلا لج نيب تعمج اذا ةارملا ةقيقحلا ىنف هيدنلا علطملا ىلع

 لوةفطلا امو - نيئداعسلا تزاحو نيينسملاب تزاف دقف طخلا نسحو ةباتكلا

 لاكشا اهبطخ نأك . هل ومب اهفصل ثيح ةيتاك ةيراج ىف ريشإ نب اص ىلا نب دمحا

 نأكو « اهبجو ميدا اهساطرق نأكو « اهرعش داوس اهدادم نأكو « امتروص

 « اهئفج جنغ اهئيكس نأكو «اهتلقم رحس اهئانب نأكو « اهلمانا ضعب اوملق

 تابسدشتلا هذه نس رظناف ها اهقشاع بلق اهطقم نأكو

 أمهنع هللأ ىكر باطملا نب رم ثلب هةصفد ني:موملا ما

 ىتلا ىهو ( اهركذ ىت“الا') ةيودعلا هللا دبع تنب افشلا نع ةباتكلا تذخا

 9 ام ( ةباتكسلا اهيتماع م ةلغلا ةيقر ةصفح ىماع ) ,لسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهل لاق



 - مه

 ةيواعم نم ةباتكلا تماعت ةمشرمللا ةرودعلا 5 درع ند هللا دبع تلد ىه

 ليف 6 ةمة>ىلا نبأ ناملس ما ىههو ةرحطا لمق تماساو نايس ىنأ ىبا ديزبو

 اهدنعل.ةءواهروزد سو هيلعاللا ىلصهللال وسر ناكو 6 اهمقل افشلاوىليل اههمهانا

 تادايز ضعب عم ةباصالا نعالقن ها انيددح رشثع ىنثا تور دقو

 ةيرونيدلا ةدبشب ةبقلملا سنيز

 لصالا ةيروئيدلا ةيتاكللا ىربالا رمت نب جرفلا نب ركل ىلا تلب بنيز ىه

 قلخ اهيلع ممسو ةيئاك ةثدحم تناكو تاملاعلا نم تناكوةافولاو دلوملا ةيدادغبلا

 : مهنم نوريثك اضيا طخلا اهنع يح او هيلا وخلا نك جقناركو ريتك

 رصعلاد عل دحالا موي اهنافو تناك هاشكلم ناطلساا بتاك ىكاملا توقا
 - ةن_س نيعست ىلع تفين دقو رزبا باب تنفدو 014 ةنس مروا رشع ثلاث

 عمج ىف ىتلا ربآلا ىلا ةيسنلا هذه ةدحوملا ءايلا حست و ةزمطا ربك ىراالاو

 لادلا رسكب ةيروئيدلاو اهعيبي وا اهلمعي اهملا بوسنملا نأكو اهم طاخمي ىتلا ةربا
 رونيدلا ىلا ةيسنلا هذه واولاو نونلا حتفو اهتح نم ةائثملا ءايلا نوكسو ةلمبملا

 ناكلخ ندا نم رصتخم ه ١ ءاماعلا نم ةعاج اهملا بسنب لبجلا دالب نم ةدلب ىهو

 سو كرا أم ويف :نأ هي ادعم

 فقم و ىدهملاوروصنملا مايأ ىف ناك ىذلا دام نبقاحسا نع طملا تذخأ ةلضاف
 اضلا اهنافو مرات ىلع

 ةيدادغملا ةمطاف

 اهبارضا ىلع اهقوفت نم مهبارغتسالةبي خلاب بقلت تناك هللاب مصتعملا ةيراج ىه



- 

 ةرهام اضيأتناكولاله نبا طخ هنوهبشي اوناك ىتح نسسحلا ةياهن ىف اهطخ ناكو
 نيطاطخلا ةفحم نم اصخلمو اجرتمه ١ ه 74 ةنس تيفوتدوعلا برضو ءانغلا ىف

 ةيكرتلا ةخللا

 دمحأ نب دم#«تنب ةجيدخ

 ءاحرلا وداهيقفلاب فورعملاوهو رو.أسيت ىذاق اهدلاو ناك ناسارخ نم اهياصا

 ةفحتلا نم (اجرتم 2١ ةنس ةئام نم رثك | اهرمعو

. )( ٠ 

 ديجم و نسحلاط خلا بتكت هتيراج تناك ليقو هللاب رضنتسملا ةفيلخلا ةبتاك تناك
 تيفوتسلدنالا نماجاصأ ةرعاش ضورعلاو باسحلاب ةريصل ةقداح تناكو هدعاوق-

 ةأحنلاو نييوغالا تاقرط ىف ةامولا ةيغب نم ه١ . ه 994 ةئنس

 ةقيرطلقنت تناكو اهطخ ىلع اودوج ىتلا ةيتاكلا ةيدادغبلا لضفلا مأ اهتبتك

 دقو رائد فلا اهاطعأف فى ردنكلا رزوال 14 رو ثتفا اهما تكحسبا وملا ند م

 تارمش نم وهلا .٠ قل ٠ ةئس تءؤقوت ىمرافلا ىدهم نا رم ىلا نع تور:

 بهذ نك رامخا َْف بهذلا

 ل وداخ ذا دأب

 طخلا بتلكت تن اكو ة رعاش ةمسدا ةلضاف تناك وكنبات ديمح نب دم ةنبا ىه

 ةارم ىف اهركذ ءاح دقو ا ريظن الام ةفيرشلا فحاصملا نم تدتك دقف نمملا

 ماللا مغب ىئبل )١(



 | مهمل

 هتغقن مل اننأ اك امريلع علطن لو ةيكرتلا ةخالاب كلذو ةوخالا باتك ىفو راودالا
 ,نيطاطمخلا ةفحم ىف ءاح اك 550 ةنس ىف ةدوجوم تناك اما ريغ اهنافو خيرات ىلع

 ةيكرتلا ةخللاب

 ميركلا دبع نب دمت تنب ءارزولا تس

 اهدلا و لع هقفلا و نارقلا تأ رق نمحلا طخلا بتكت تناك ىقشمد ند اهلصأ

 9 | اهرمع ناكو اإل ةئس ف ةدو>وم تناك ملأ ريغ اممافو مرات لع فك

 ةروكذملا ةفحتلا ىف ءاج اك ةئس نيعيس نم

 ةيدادغبلا ىلع نب دمحا تنب ةمطاف

 .اهطخ ناكو 2 5954 ةنس قوتملا اهدلاو نع طحلاو ةباتكلاو هقفلا تذخا

 ةفحتلا ند هأ اهمافو مرات لع فق / نيرحبلا عمت اهدي تدنك دوو نسح

 نائع نب دمحم نب رداقلا كيع تلب ةمطاف

 نيتقناخلا ةخيشةيبلحلا ةيفنحلا ةحلاصلا ةلضافلا ةخيشلا نازعرق تندب ةريهشلا

 .اهديب ةريثك اتك تخسن دقو ديج طخ اط ناك ؛ اعم ةيجاحدلاو ةيلداعلا

 اهضرص لاح ىف ىتح ةالصلل ةمزالمو فشقةتو ففعتو ةحيصف ةرايعاط تناكو

 راصتخاب هأ . رهل111ةئ:ستيفوتو ةئامئامو نيعيسو ناع ا مر عبار ف تدلو

 بهذ نم رابخا ىف بهذلا تارذش نم

 ىربش ىلا ةمطاف

 .طخ ديجم ثناكو طخلا نسحب اهئمز ىف ةروهشم تناك ةناتسالا نم اباصا

 ف ةدوحوم تناك اهنأ ريغ امافو حجرات ىلع فقن ١ ةرعاش ةلضاف تناكو خسنلا

 ةفحتلا ىف ءاج اك 1١71 ةنس



 5< ةنسكلذو اهنعلزء 9 ةنردأ ف ايضاق اهدلاو ناك ةناترسالا نم اهلصأ

 .تناكف هنم ةزاحالا لع تاصحتو ىدنفأ دوم< يتاقوت اهجوز نع طحلا تذخا

 ةفحتلا نم اجرثم ها اهماف و 42 رآ# ع ىفقث ' ىلحلا و ثلثلا و خسفلا طخ ديم

 قداص ديم تثنلب ةميلح

 .ةداز بيطخ ريزولل اماما ثنآكو اسردم اهدلاو ناكو ةناتسالا لر* اهماصا

 .ممار دمحذاةسالا ا بتك دق و اهغولب لميق هيف تعربو ها تماعل اشاب ىحي

 م ه1 امافو خيرات ىلع فقن ملو ١159 ةنس راتب ةفيطل ةزاحا لضاف

 احركم ةقفدتلا

 .ر

 اشاب ىلاع ةعرك ماه ةدهاز

 اهزاحاو ريهشلا تزع قدطصم موحرملا نع تذخا ةناتسألا ىرم اهلصا

 دجاسملا ضعب ىلع ةقلعم حاولأ اهطخب دجويو نسحلا طخلا بتكت تناكف روكذملا

 ه1 15. ةنس ةدوجوم تناك اا اهتافو خيرات ىلع فقت مل ةناتسألاب اياكستلاو

 ةيكرتلاب ناطاطخو طخ باتاك نم (جرتم

 دم ثني ءامسا

 .يدنفا كييس ريهشلا طاطخلا لضافلا ةرضدح راذ اعاو ةمحر لع مط فقث 1

 ةبطخةعطق ةروكذملا دمحاتنب ءاممأل ىأرهن !لالطا تال ىدحا ىف رصعب ميهاربا

 .ةيرصم اهنأ امإ نظلا بلاغف ةدوجلا ةياف ىف اهطخ ناكو ه 1١1/ا/ ةنس اهتبتك
 5 207 86 9 ها ©

 اهتمحر لع انفوقو مدعل فسانو 4 ةيكر وأ



 -س اواو -

 دامت ريم تثنب داش رهوك

 ةءاقىف اهطخ فراك اهيدلاول ةديحولا ةنبالا ىهو طخلا ةدوم ةروبشم تناك

 ه74١11 ةنس قون اهدلاو نأ ريغ اهتافو مثيرات ىلع فقتن مل لامجلاو نسحلا'

 مجامالا اهفرحف مجلاب رهوج اهبعسا ناك اعرو ناطاطخو طخ نم"

 ماه ةيدشر

 خيشلا لضافلا ةرضح نأ ريغ اهتمجرت ىلع فقن مل ديجلا طخلا بتلكت تن

 اهنأ اهنع انربخأ ةرونملا ةنيدملاب ةيدومحملا ةبتكملا نيمأ ىملدنقلا نيدباعلا نيز

 ةظوف تناك ةخسنلاهذهو 2 19١؟ةنسىلا واهدي طخمخ رانلا ىف اباتك تخسن

 زاجملا نم مهباحسنا نيح ةناتسألا ىلإ كارثآلا ا_بلقت مث ةروكذملا ةيتكملاب

 هلو ةيدومحلاةناخبتكلا نيمأ هنأاروكذملا نيدباعلانيزخيشلاوابيرقت 64"1 ةنسا
 هترادا تحن ىه ىتلا ةناخ.تكلا هذه هءوتحم اع عساو عالطاو بتكلاب ةماث ةربخ.

 ممريخو لاحرلا لضافا نم وهو كنا هقرطتد ال «مالكف ةدندع نيس لم

 59 أهو رد

 مدقتملا ىلدنقلا نيدباعلا نيز خيشلا ةرضح نأ ريغ ؛ امتمجرت ىلع فقن مل

 تبتك اهناو اليمج اهطخ ناك و ناخ دوم ناطلملا ةدلاو اهنأ اهنع انربخا هركذ“
 ةيدومهملا ةيتكملابادوحومفحصملا اذه ناكو ١1ا/؟ ةئنس افنيرش افنحصم اهدي

 روكذملا نمرلا فزاجملا نم مهجو رخ نيح ةناتس الا ىلا كارئالا اهلقن مث ةنيدملاب

0 
 مدقتملا ىملددقلا نيدياعلا ندز خيشلا ةرضح ذأ ريغ 4 امممجرت ىلع 250 0

 ةخسأ اهديب تبتك اهئاو ناخ ديجلا ديع ناطلسلا ةدلاو اهنا اهنع انربخا ركذلا



 تاتا( تن

 ءةدوجوم تناك ةخسنلا هذهو امل اهتباتك خبرات ملعيال تاريخلا لئالد نم

 .ءايشا اولقت ام ةناتسالا ىلا اضيا كارتالا اهلقن مث ةنيدملاب ةيدومخلا ةبتكملاب

 .ىف روكذملا ُراتلا ىف زاجحلا نم مبجورخ نيح اهريغو بتكللا نم ةريثك

 ةميقلا راثآلا ىلع ةظفاحملا ىلع ىهنم اصرح كلذو ةقباسلا ةمجرتلا

 تربع ءامسأ

 .يرهوش برق ةن وقدم ىهو ةناتسالا نم اهاصا ندلا لالد ةحوز ىهو

 .باتك رم امجرتم ه ١ امأفو خيرات ىلع فقن مل اديج اطخ بتكست تناك

 ةيكرتلاب ناطاطخو طخ

 ةينيبملا دمحم تنب ةدئاع

 :كيوع كناكو ةرعاش ةيوحت تاءابضفلا نم تناك رريش نب رم رزولا ةحوز 2

 ةفدعتلا ند |حرنم هلأ اهمافو خيرات ىلع فش ١ طخ

 ةيناغفألا ةلودلا دمتعم ناخ سودقلا دبع رادرسلا ةحوز

 .بسحلا ىف قيرعإت دب نمو ( ناةسناغفا ةمصاع ) لباك ءاسن تايلضف نم ىه
 .ىذلا نسحلا ديلا طحلا|أبتك_: تناكف ايقار اماعت تملعت ةبيدا ةرهام بسنلاو

 .ةيفارغوتف ةروص انيأر دقف انرصصع ىف نيطاطخلا رهشا ىهاضن اهطفن هك ليثمال
 :اهفتبتك ابيرقت تاونس ثالث ذنم تردص ىتلا ( لباك ةلجم ) ىف ةروشنم اهطحل

 .ةبهذم ةيعرملا ةماتلا دعاوقلا ىلع حيحصلا ىمرافلا طحلاب اهماهب ةحتافلا ةروس

 اهمساب اهبلا راشثملا ةلجلا حرصت ملو انه ةروشذم ىهو عيدبلا شقنلاب ةفرخزمو

 ديع رادرسلا ةجوز ىهو مال_سالا دالب بلاغ ىف ةيراجلا ةداعلل ةاعارص ميركلا

 اطاثما نمهللارثك ١ ةايحلا ديق ىلع نآلا لازتال ارو ىلاعت هللا هجر ناخ سودقلا

 ( 48 لكش ) اهطخي ىه ىتلا ةحافلا ةروص هذهو



 + .137 ىوو واخ لشن

 : هملام قاحسالل لوألا رابخا باتنك ىف لاق « ابههأ فرعي مل
 كب ردم سالا ند ترذحا يه | 5؟؟ةئس لاوش رهش ىف لماك-!| كلا نمز فو

 يدد نيد م ءىَث نيتماحلا لم اهميدت هع و4 قو ندد ريغ نم تقلخ ةأرصا#

 ةرو طخ نم نمديأب ءاسنلا هلوعلام اهباجرب لمعل اها هتفرعف ناوضر وبزولا“

 نم اعيش ضرت ملف اماق ىرسيلا اهلجرب تلوانتف ةاود اهل رضحأف كلذ ريغو-

 واولا نسكب ةكر ةينادلاو هللا ىأ ةمسراف ىلوالا ناتماك ىدروادخ )01( 5

 ( انل هللا اهاطعا ىتلا ثنبلا ) ىعملا نوكيذ ىطعأ ىأ"



 مل موا سم

 هتطقو هتقشو اماق اهسفال تربو نيكسلا تذخأف اهورضحا ىتلا ةيربملا مالقالإ
 هباتكلا هبتكيام نسحأ ىولاب تيتكو ىرسيلا اهلجرب اهاكسماف ةقرو تذخأو.

 اهداعاو اهدازف اههتار ىف ةدايزلاب لاؤسلا اهمف اذاف ريزولل ةعقرلا تلوانو مممومبب

 وهو راز' ةيردنكمسالاب اروهشم اربق اهل نأ صخش ىبربخا دقو اهدلب ىلإ

 اطوىدروادخ تنب مام فرءيو لخادلا نيء ىلع ديشر بايب فأآلا دوجوم

 فما فأل ةنالث سرك قف: ةووتكسمالا ناونذ وم امل قرضتو قايطأو.ةفاقوأ
 روك ذملا باتكلا نم ه ! ةضف:

 انه ةروكذملا ةأرملاةصقكاممملجربنابتكينيلجرةمجرتءابلا فرح ىف ىنأيسو

 مجارت ركذ ىفذآلا عرشنف مدقت نم مجارت ركذ نم انيهننا انه ىلإو
 ةيئاحطا فورحلا ىلع ةيترم نيرخآلا

 ىدملا دك نب دمك نب دمحمنب دمحأ ْن ميهاربا

 روك ذملا دلو اهب نطوتساو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ايكرت نم ىلعألا هدج رجاه
 آغيلب ارعاش ناكو ةديدع فيل ا هلو ةيانحلا ءاماع ند ناكو ةروذملا ةنيدملا قا



 كس ام“ث١٠؟ مدس

 هرمخو بحر رجش ىف 26١ ةنس قوت ةدوملاو نسملا ةباف ف هطخ ناكو

 ىرتلا نيطاطخلاةف# باتك نم ًاصخلمو امجرتم ها ةنس نوعيس

 ىونردالا دمحا نب ميهاربا

 ىأ) هنم ةزاحالا ىلع لبيع و هداز فامخ ىدنفأ نيسح نع طحلا ذخأأ

 نك كفو ةريثك ةيطخ راث ” هلو اديح خدسنلاو تلثلا بتكي ناك.ؤ ( ةداهشلا

 .ةروك ذملا ةئدتلا نم امجرتم 2) ه2 1١11١ ةنس قوت ةفيرش فحاصم رشع

 نب ميهارب ا أشاب دمحأ

 .لعو .::رفلك ىف هرهد كيرفو هريصع دحاو نآك دشان مهاربأ ريغ فرعلو

 قش امو طوطخلا م دمحم ناك طخلا نسمح ف ىوصقلا ةحردلا غلبو

 .ةريثك ةيطخ راث هلو ىدنفًأ دع ىلبوك ىضاق نع ْذخأ ( ةتسلا مالقألا ىأ ) ملق
 امجرتم ه .١ 2 1117 ةنس ىفوت نيطاطخلا ةغةحم بحاص هفصو ىف غلاب دقو

 , ةفحتلا نم

 دمحا نب ىعمعت ميهارإ

 ةاتسآلا نع ذخأ تقايسلاو ىناويدلا ةباتك ىف هل ليثمال طخلا نمسح ناك
 0 دوقنلا عب طل برضلا رادفف اأامدختةسم ثناكو هداز ىو يو ىدنفأ ممأر

 ا ةفحتلا ٠ ند اهمها 2 بحر روش كاوا ف ١١الك همس قون

 هداز:ةزمحن مهارب |

 ثلثلاو خسنلا نتكي ناكف ىدسافأ ىئاصم مق ر ذاتسالا' نع لكلا دخلا

 ةفحتلا نم مانعا وه ] ف كو ةنسأ نام ميبد ىف فوت ًادج

 روما نب عرش ميهاربإ

 طا ذأ ( ةئس لبر ةءومحم هيأ نلنرع ةبأب هاب زاريشو سراف دالب -



 بس 5.6 دل

 هل تناكو ملق ششب اهنع ريعملا ةتسلا طوطخ ديجي ناك-ذ ىلع ندلا فرش نع

 ىلا طخلاب ةبوتكم اهتارامحو اهسرادمو سراف دجاسم ىف ةريثك ةيطخ راثآ

 نيطاطخلا ةف4 نم امجرتم ه١ ه 8848 ةنس ىوت نآلا تسردنا اهنكلو
 ىرللا هداز مقتسل

 ناخرط نا لي نا ميهاربا

 لسن نم وهو ايلب ًارعاش ةيبرعلا مولعلاب ًافراع الضاف ناك نما نم هلصأ

 ثاثلاو خسنلا ىطخ ديجي ناك هنع ىلاعت هللاىضر ذاعم نب دعس ليلجلا ىاحملا

 امجرتم 2 ! ةنسزوعسن هرمعو 79٠ ةنس ماشلاب فوت باويلا نبا ةقيرط ىلع جبن

 . نيطاطخلا ةفمم نع راصتخالاب

 قمان ميهاربا

 داقمألا نوت ىاملا قيمح نع طخ ذحا هرهع ق باتكتلا ناك وهناك
 اديج ثلثلاو خسنلا طخ بتكي ناكف ةزاجالا ىلع لصحمو ىدنفا رومعم

 ةفحتلا نم (جرتم ه! ١148 ةئس فوت ىللا طخ ًاصوصخو

 خسنلا ىطخ ْذِخَأ ةناخرتفدلا باتك هرم ناك روش ىكسا نم لصالا 3

 ه1. 211841ةنسىفوت ةزاجالا ىلعهنم لصحمو ىلحلانيسح ذاتسألا نعثاثلاو

 ةفوتلا نمامج رثم

 ماشه نب زيزعلا دبع نب دمحا

 اروهش٠ ارعاش الضاف ناك سادنألا نم هلصأ ىشرقاا سابعلا ينَأب فرعبو

 مرا دعم



 سس موا سس

 هه*؟ ةنس قوت باوسلا نبا ةقيرط ىلع بتكي ناكو هدلب ىف طخلا نسح

 0 ةرغخ نمو

 ملاح ىنمز ىف ىننأك  ىرأام ىلع هلل دجلا

 حلاعلا دجاملادوسب الو مهلبج ىلع ماوقأ دويسلا

 ةفحتلا نم اجرتم ها

 ىدركلا 05 نب دمحأ

 ملو روكذملا هزاحأ دقو مقار ىلع ذاتسالا نع ذخا نسما طخخلا بتنكي ناك
 ىلع ناك هنأ هترابع نم مهفي ىذلاو هتافو مرات نيطاطخلا ةنحم بحاص رك ذب

 ةفحتلا نم |حرتم 2| ١؟١٠+خ د قر: ةفحتلا بدحاص ناف هرسوع ف ةابحلا كلب

 ناسح نب ديف نب دم

 ةخبشلا رع ثيدحلاو طحلا ذخأ طا نسح ناك ىدادغبلا هيقفلا وه
 هإ ”ا!ا/ ةئ_س قوت هد مش ةيقلملا ىردالا ثتنلب باز ةطاطحخلا ةثدحملا

 ةرذلا نم

 زيزعلا دبع دمحم ديسلا انذاتسأ ذخأ هنعو ةناتسألاب نيطاطخلا رباك | نم وه
 باتك بحاص نأ ريغ روكذملا ةمجرت ىلع فقن ل ىلاهت هللا امهمحر ىعافراا

 ةنيزملاو ةعورطملاةفيرشلا ةيلملا نم مويلا دجو, ام نأ هنع لاق ناطاطخو طخ )

 فلا ماع ةرونملا ةنيدملا ىلإ تيهذ الل ىلاو «ر وك ذملا ىدننا فراعلا طخ وه

 ةبوتكم خسل ةلمح تاةاخشكلا ضعب ىف تأ ر هير نيسحو عبس و ةئاعالث و

 تافنص ايف ةحول بتك هنأ ( ابنم ) طخلا ىف همدق خ وسرب هل دهشت هدب طخب



 لسع ؟و اي لع

 نيرشبملا ةرشعلا ءا_أ اهيفو خسنلا طخمب ةيكرتلا ةغللاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنللا

 ةحوالا هذهو ١1١4 ةئرس ةناتسألاب ةينامعلا ةعمطملاب ةعوبطم ىهو ثاثلا طخ ةنملاب

 هيرست نو ةكلنل نتك هنآ ( اهتمو:) ؟ةكفملاب ةيريصلا ةيكتلا لامع ةظوجوما
 هه 18٠١ ةنس ىتاتسغادلا ىدنفالا دمحم نب ىزوف سارع اهفئأ ىتلاىهو ةسّم
 رشع انثا ةفيدص لك ىف ةفيد ةرشع ميرا ىف عقتو لوصف ةسمخ ىلا ةمسقم ىهو'

 بتك دقف ارتميتنس نورشع اهضرعو ارث ءانس نوثالث ةخسنلا لوطو ارطس:

 اهيهذو ثلثلا طب ىهذ اهتلمس ىدعام خسنلا طخ هه 89 ةنس ةخسنلا هده:

 زجعيل ىماق ناو اهييهذ: نسحو اهطخ لاج ىف لاثلا ةردان ةخسأ ىهو ابشةنو'

 ةشدملاب ةريهشلا تاناختكلا ىدحاب ةدو>وم ةخسنلا هذ هو اهفصو نع:

 لم خا راسو نيسان ةووسارعن ةحف ىتنك نأ( اينو راوألا ابيتا 5 للاآ/
 ةيعدآلا نم ريثكو ةباحصلا ضعب ءاممأو ةفيرشلا هئاممأو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا'
 هذهو ةعبدب ةفرخز ةفرخزمو ةبهذمو ةشوقنم ىهو هه 18* ةنس اهلك دقو“

 . ةنيدلا تكح ىدنفا فرام ةناخرتك ىف ةدوجوم ةخمنلا'

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همر ف قيقحتلا هجو ىلع هنافو خيرات ىلع فقن لو

 ىرتلا ىرهمشلا دمحا

 بتكدقو ةزاجالا ىلع هنم لصحمو ىلع شروددلا نع ذخأ طخلا نمح ناك

 امجرتم ةفحتلا نم 2111١51 ةئنس ىفوت ةريثك امتك خسلو قراشملا

 ىوكلا رارم نب قاحسا

 ةغللا ىف اصوصخ الضاف املاء ناك ىلابيشاا دمحا ورمع ىلا خيشلاب فرعيو
 افحصم نيئامث نم رثكا بتكو طخلا نس> ناك ؛ لئابقلا راعشا عمج امرغم ناك



 همس ا ور ل

 :امجرتم ه ١ نيتس رشعو ةئام نم رثدك | هرمم غاب دقو ه 7١5 ةنس ىوت

 . ةفحتلا نم

 ىنامهرقلا قاحسا خسيشلا

 هللا دمج ذاتسالا نع ذخا طخلا نسح الضاف ناكو ةفيلخ لام فرعلو

 وجنلا ىف ةيفاكلا ناخ دمحم ناطاسلا هيتكتساو اي: ادهاز اطلاص ناك ى.ألاام

 .ةفحتلا نم راصتخالاب امجركم 2 ! . ه 9** ةنس قوت لاملا نم اضع هاطعأو

 ةينامعتلا قئاقشلاو

 ىنامركلا هللا دسا

 يف فيش فحصم هطخي دحودو ىقامركلا دمحمو ىرا_صخح هرق لاثما نع

 ةفجتلانم امجرتم 2 ) . 2495ةنس وت ايفوصايا ىف ىربكلا ةناخ.تكلا

 ىدركلا ىباسنلا نسح نب ميهاربا نب دعسا

 .بتاك ناكو الضاف ابيدا ناك ناتسدركب ةروهشم ةدلب لبرا نم هلصا

 .لاج توقاي نع ذخأف طخلا نف ملعت ف بغر رصنتسملا ةفيلخلا تاويدي اشنالا

 علرأ هرمو قوت ممن ند رمل سف ىنتخا 5605 ةنس رادتلا ةعّدو تناك املو ندلا

 . ةفدشلا نم [هيرام ها يبا قاوم

 نب دلا دام ليعامسا خيشلا

 هلصأ ءاملا مضو فاكسلا ذوكسو ميملاو ةمجعملا ىازلا مضإ لحكمز نباب فرعيو
 نم مج بتك دقو انيطل ابدأ ناكو ديلا طخلا بتكي ناكر صم ىرم



 مما !"#و 4# سس

 . ةفحتلا نم امجريم

 ىد ركلا ى وئسلاميها ربان ليعامسأ

 طخلا ذخأ دارك آلا دالب نم ةدلب ىهو انس ىلإ ةبسن نيسلا رسكب ىونسلا
 ناكف ثاثلاو خسنلا ىلاثلا نع ذخأ ىدنفأ هللا دع ديسلا نعو قامع ظفاحلا نع:

 قلاتو « ةفدحتلا نم اموركم 2١ ةئس ةئام هرمغو ١١٠1١ ةئس قوت اديح بتكي

 دقو هزاجأو ماسرلا ىدنفأ رمع نع ذخأ روك ذملا نإ ناطاطخو طخ باتك"

 . ه1 هب ىنتءاو هيتكف فيرش فحصم ةباتكو ثلاثلا ناخ دحأ ناطلسلا هصأ

 ررحلا لوحالا

 هموسر ىلع ماكتف هلاك_شأو طخلا ىناعع انراعذاكو ةكماربلا ملانص نم وه

 لوأ ىف اهرك ذ مدقتت ةريثك امالقأ ع رتخا ىذلا وهو اطاونأ هلعجو هئيناوقو

 هقتور عم هطخ نأ الإ اماظن اه لعجو مالقألا بتر ىذلا وه هنأ اي باتكلإ

 الو ماكحا ريغ نم نمحلا و ةحبملاب فه صوب هطخ ناك_و « اسدنهم نكي 0 هتحممبو:

 نب دم ةجمنلا ه حو هرصع ىف هسفانب ناك و مل-ةلل ىربلا بيجي ناكو«ناقتا

 ةحعنلاه>و ناكف فةازبفو رعملا صفح نب د. ندجأ و«ناح رزىلأ فورعملا نادعم

 نب لم نب درجأ ناك و « فصنلا ملق ىف هقوفي نادعم نب دعو ليلجلا ىف هقومي.

 ريذو نولوط نب مايأ ىف تايزلا نب ناك ىتح ثاثلا ف باتكلا لجا صفح

 ىوكذملا لوحألا وحن اكو. لبق + هريق هديب نتكالو هلطقغ حس عممتنلاا
 درح روكذملا لوحالا ناكو ةلقم نب رزولا طحلا ذخا لوحألا نعو هنم طخأ

 مدقتو راموط عمج ) ريماوط ىف فارطالا كولم ىلا ناطلسلا نم ةذفانلا بتكسلا
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 ىميمتلا قاحسا

 .هللاب ردتقملا ٍلعم نيسحلا ىبأب ىنكملا ىميمتلا مهاربا نب قحسا (وه)
 نب لو قمولا ةفحم اهامس طخلا ىف ةلاسر هلو هنامز لهأ بتك أ ناكو هدالواو
 .هنباو هتقيرطكلسبوهريظن نيسحلا وبا هوخاو ةباتكلاب فرعا الو هنم اطخ نسحا

 .ليعاعما نب مساقلا دمحم ولا هنباو مهاربا نبا قاحسا نب ليعاعسا مماقلا وبا

 .ىف موقلا ءالؤهو قاحسا ىلا نب هللا ديع سايعلا ونااضي أ هدلو نهو ؛ قدسا نبا
 .طحلا روكّذملاقاحساةمحرتلا ب»>اص ْذحا دقو ةباتكلاب ةفرعملاو طاطا نسح ةباهم
 رابخا ) ناوثعي هركذو ثتسربفلا باتك نم ه١ نادعم نباب فرد لجو نع

 سن (هدلوو درا ىربربلا

 نالحم نب كاحضلاو دا نب قاحصا

 .ةفالخ ىف ناك قاحساف « ةيسايعلا ةلودلا لئاوا ىف اناكو ماشلا نم اناك
 :ةسائر تبتنا امبيلاو - حافسلا ةفالخ ىف ناك كاحضلاو ؛ ىدبملاو روصنملا

 لس ملق لكل اماق رشع ىنثا اهدبع ىف مالقالا ددع غاب دقو امهمامز ىف طخلا

 .ءلخا كدقف دام نب قاحسا نم اصوصخو امهنم سانلا عفتنا دقو صاخ

 2 ١554 ةنس قوتو ريثك قاخ هيلع

 ىرصلمأ ا ىوزلا نمحر اديع نب ليعاسأ

 .سانلل امحماشوشب تاكو رصعب نيطاطخلا خيش ناك ىهولاب بقلملا وه

 .ديسلا ةهرموع خبش ىلع طخلا دودو الباق ملعلاب لكلا قالخالا ميرا صسفنلا بيا

 له خخ ند رسمه نعد بلاغ هيلع تبأوذ هرسغ لهأ قافو و ىن> ىرونلا ديح

 .ةهدع 7-5 نأ س4 ءارصا سصعل هلع راشأ ىقو مهن | رثكح زاحاو ةباتكلا

 .لانو لعفف د هذ دحسملا ىف اهةلعبو ةروذملا ةنيدملا ىلإ هحوشو رانك حاولا

 .برق هروح ىلأنبا ددع نذدو س2 ةبرم ا41١١/ ةئس روثذملا قوت اريك اريخ

 دس د ىف ىتأي ىلريملا رات ..م ه) ةدم ىنم هسفزل هدعا ذا و و .مثامعلا



 ل سوو

 روراا بدحالا

 هنا هنع بوتكملا كش!االف دحا لك طخ بتكي اذه روزملا بدحالا ناك

 نبال رخاوالاو لئاوالا رابخا ىف رظانملا ةطور نم ه) 217١ ةنس قوت هطخ

 بهذلا ج ورم شماهب ع وبطملا ةنحش

 ىسدقلا مادلا دبع نبا
 ناكو لاملاو نسملا ةيامن ىف هطخ ناك خسانلا ىلينملا قدنفلاب فرعيو

 بتكي هنا ليق سيدارك مست بتكي مويلا ىف غرف اذإ ناكو ةرجالاب بتكم

 خسنلا مزالو امتكيو ةدحاو ةرم ةحفصلا ىف رظني ناكو ةدحاو ةيل ىف ءزجلا

 قالخألا ندس ناكو ةزاغوا نيكو ؟'' لو الولع ةنال هلالو ةنس يسكت

 هلوق هرعش نمو 2 578 ةنس فوتهرمم رخآىف هرصب فكو الضاف ايدا لكشلاو
 ملققلا و ساطر#لاب ىفأإ دعب نم ماَق نعو ساطرق لمح نع تزدع

 ملأ ام ريغ نف ىرولا مولغ اهيف . ةدلج نم. افلآاو انلأ .تيننك

 مدعلاك ملعلاف لمح نكي ملذا هلءاعل الا ءىرما رفع ملعلا ام
 هل/14ةنس ىوتملا ىبتكلا رك اش نب دم#حمل تايفولا تاوف نم راصتخاب ه١

 تايانعلا ىلاب فورعملا ىكسملا ىسلبانلا دمحا نب دمحا سيدالا

 ةرم رخآ ىف قشمد لخد من ةيماشلا نادمللا نم ريثك ىف حاس مس ةكمب دلو

 ناكو نيناملا زوامل دقو ه ٠١14 ةنستام نأ ىلإ اه رمتساو 4417 ةنس كلذو

 بتكي ناكو طق جورسي و رعشاا بو رض فرع ارعاش اسدا ىلاعل هللا همحر

 لاف هلغث>و هطخ وه فصو دقو نسحلا طخلا

 ءاطل ءاخ قوف نم طقن لقت ىل نم ىلغ> لّقو ىطخ داز

 ىنادب تم نونئفلا بطإو ىرءسصخريىلاْغلا ىرعشلو

 راصتخاب رثع ىداحلا نرقلا نايعأ ىف رثالا ةصالخ نم ه١

 ةعدقلا ةدعاقلل امابتا تاكرملاب هلكشيالو هطخ مجعبال ىأ )١(



 ل خللا

 (")ىرجشلا فسوي هوخاو ىرجشلا ميهاربا

 اهرصع لهأ طخأ اناكو روك ذملا دامح نب قحسا نع ظحلا ذخأ امهالك

 ثاثلا ملق دلو مث نيثلثلا ملق( ىلإ ا ) ليلجلا طخلا نم دلو ىذلا وه ميها 0

 ريبكلا رودملا ملقلا وهو هنم ق رأ اماق ليللا نم دلو ىذلا وه فسوبو

 بتكلا ررحتال نأ ىمأو نومأملا ربزو لهس نب لضفلا نيتسايرلاوذ هب بجعأف
 ه١ ميقوتلا ماق وهو ىسايرلا ملقلا هامسو هب الإ ةيناطلسلا

 نوكيف زحس ةدلب ىلإ امهمسنو ةيكرتلاب نيطاطخلا ةفحم بحار امرك ذ دقو

 بحاص اضيأأ امهرك ذ دقو « نيتئاملا دودح ىف فوت هنا لاقو ىزحسلا مرهاربا

 ؟١٠ ةنس مها ربا ىفوتلاقو ناتسجسولا امهيسنفةيك رتلاةغللاب ناطاطخو ظخباتك

 ملعا ىلاعت هللاو ه 7٠١١ ةنس فسو» ىوتو

 ىريملا ميهاربأ

 لو ه 71 ةنس ةطانرقب دلو نوذفلا ىف اعراب طخلا ديج ناك ىطانرقلا جاححلا

 :  ملاقلا ىف زغل هلوق نمو « هتافو خيرات ىلع فقأ

 ىلا ةججرت ىف ناكللخ نبا لاق نكل ةرحشلا ىلا امهباستنا ةلع ىردنال )١(

 هذه 2 ه14؟ ةنس قوتملا ىدادغبلا ىرحشلا نباب فورعملا هللا ةبه تاداعسلا

 مالسااو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع ةنيدملا لامعا نم ةيرق ىهو ةرجش ىلا ةبسنلا

 قاخ هيلا بستنا دقو اهدعب نمو فرغلا هب تع دقو لحجر مسا اضلا ةرحشو

 ه١ مثريغوءاملعلا نم ريثك
 كانه فرعءزأل ثيح رهاظ ريغ ةرونملا ةنيدملا لامعا نم ةيرق ىه هلوقف

 نمزلا كلذ ىف اذهم ةفورعم ةيرق كانه تناك هنا دعببال نكل مسالا اذهب ةيرق

 لديتو اهعسا ريغت مث



 تح 7501ج

 هحارلا مزال دق وهو ليلع لثك الحان رفصأ مايالا ىدم هأر

 جاححبأضِلا فرعنو طاطخلا بتكسملا زءلا ىلاب ىكملا بهذملا ىعفاش وه

 ىفْلا سمشلاو ىرهوجلاو ىولملا نيبابشلاك خويشلا نم لج نع ملعلا ذخا

 متفالا ليعامما َن ىلوحأ خريشلا نع طحلا دخاو م ريغو ىغبادملا نس خبشلاو

 خسل دقو ) ةماتلا دعاوقلاب ىا) بوسنملا .طخلا تبتكي ناكف زيجأو همف ره4و

 ةقبط هب سانلا عفتناو رابكلا بتكلاو ةعركلا فحاصملا نم اريثك هديب

 ى ريا خبرات نم 8 ٠*١ 5 ٠ ا/ ةئس قوت نيد (طاص الْضاف ناكو ةمئيط دعل

 ىزاجملا خبشلا ىلع هدوجو ميركلا نآرقلا ظفح 2 /1١517 ةنس رص دلو

 رهمو ةيدمهللا ةققءرطلا ىلع مقفألا ليعامسا نب دمحا خيشلا ىلع طخخلا دوو مائغ

 ةبعدالاو بازد>الاو كداضألا نك 5 افلا نسا هلم بتكف هزاجأو هق

 راغسالا رواوت نم اريثك لفض اهيح افلا لانو نقلا ىف ةناكاب هلا نيهأو

 بواطم غابأو بواسأ نسحأ ىلع اهتياودو تايسانملا بئاجتو تاياكملا ٍبئارغو

 ىنربملا رات نم ه١ . ه 51١ ةنس ىفوت

 قيسوملا ملعب ةديحةف رعم هلو افمطل ناك بتكملا ىئنحلا ىروباغلاب ريهشلا وه

 طخلا ذخأ تاحشومو دئاصقو ادم هلو رعشلا مظنو دوعلا فرضو ناملالاو

 نم ارثفك نسملا هطخ بتكو 4بق رههو هنقئاف يركشلا ىدنفا دمجأ نع

 ىنريجلا خيرات نم ه١. ١5١١ ةئس قوت ةباتكلا بسكتيو بتكلاو فحاصملا



 ل ماع

 ىقشمدلا دمحمنب فسوي نب دم

 طخلا بتكيو ةليضف هل تناك اصلا لهنا ىف لاق ىرفيعزلا نباب فرعيو

 .مظنو ىلوطلا ديلا هيف هل نأ معزيو فرحلا ملعب لغتشبو رعشلا مظنيو بوسنملا

 رصانلا كلملا عطقفهدعبهنباكلعيو رص كلميس هنأ همه و يراداتسألا نيدلا لاجريم الل
 :هبتك امهرعشنمو ىرسيلا هديب بتكي ناكف هعلاصا ىرم نيتدقعو هناسل جرف

 ىننحلا ىدالا نب ىلع ةاضقلا ىضاقل ىرسيلا هديب

 اردلا هيشل ًافرحا اهنم روصأ ًادرفم ةباتكلا ىف ًارهد تشع دقل

 ىرسيلل هللا رسي دق ىذلا اذهو ىرتامفعضأ مويلاىطخراص دقو
 هلوقب ةايغقلا ىذاق هباحاف

 ارسع دقتعت الو اه لمتحم الف ةباتك نسح كانع تدقف نبل

 ارسدلا كل مظعلا هللا سسإ كتف  ةرسمو مئاد رشم رشإأو

 بهذ نم رايخا ىف بهذلاتارذش نمراصتخاب ه2 !. 2 855 ةئس روكذملا ىفوت

 (جرتم نيطاطخلا ةفحم نمو

 ىرصلم لا ىورلا هللا ديع نب وجا

 عر ىتح هيف رهمو ريهاشملا نم ةعاج ىلع طخلا دوج ىركشلاب بقلملا وه

 سانلا عفتناوةريثك ايكو فحاصم ةدع هديب خسأو مهتقيرط ىلع زاجاو زيجاو
 هيلع حولي ةييشلا رونم ناكو ةعاججلا زاجاو قافآلا ىف هطخ رهمشاو ًاماع امافتنا هن

 ةنس قوت اعضاوتم ابذهم قالخالا نسح بايثلا فيظن ىوقتلاو حالصلا امس

 ىتربجلا خيرات نم ه) ةفارقلاب نفدو رهزالاب هيلع ىلصو ه2 5

 اديج بتكي ناكوةصاخ ةقبرط ةباتككلا ىف هلو نيرخأتملا مجعلا خاسأ نم وه
 .نم بتك دقو هلثم بتكي نم ناربا ىف هنامز ىف نكي هناف خسنلا اصوصخ



 ل م]و

 . ناموت فلا نيتس اهنباتكك ةرجا غلب دقل ىت> دحا هبتكي ملام ةفيرشلا فحاصملا

 ..هتافو خيرات راذب و ناطاطخو طخ نم |احرتم هلأ اس رقت أاءاموت رشف ةس+

 ىدركلا نامع نب مهاربا

 ..ه4نم لم دقو ةداز هدد لم ديسلا نع طخلا دحأ داركالا دالب ند هلمصأ

 .(جرتم ىهتنا 9١١ا ةنس قو: اسدا املاع ال_ضاف ناكو ةزاجالا ىلع
 ةفحتلا نم

 شمروط نب دمجا

 .طخلا نسح ناكو ىدنفا دا نع طخلا دخا ةداز شهروال فرعل

 ةفحتلا نم (جرتم ىبتنا ه ١١79 ةنس ىفوت ايردا الضاف ناكو ادج

 ىراصح هرق دمحأ

 .ىوت ةناتسالا دجاسم ضع ىف ةديدع ةيطخ راثا هلو باتكلا اذه نم ١"ةص ىف

 ةفحتلا نم راصتخاب (حرتم ه] اسرقت ةنس نوعست هرمعو 2 "59 ةنس

 ىركش دما

 :ةعللاب حاولأ ةس+ تدك هنأف هطوطخ ضعب هل انيأر اعاو هتمجرت ىلع فقتن

 .بتكو 21597 ةنسامم:كاضلا ثاثلاب ىرخا ةحول بتكو ثلثلا ط# ةيكرتلا

 .قوت ةرونملا ةئيدملاب ةورع رب راو# ىذلا ديعمملا ناردج ىلع تالك ةلمج اضن

 ىلاعت هللا همحر 155 ةنس روكذملا



 لل 5 ل

 ىدهز ليعامسا

 ىدنفا مسار نعو هداز ىلويص نعو فافخ هللأ دمع د.سسلا نع طخلا دخا

 نم امجرتم ه١ . ه 1145 ةنس قوت ةناتسألا باوبأأ دحأ ىلع ةيكرتلا ةغللاب

 فاذا طك ليش

 ميها ريا نا ىسايلا

 ثاثلاو خسنلا ديمي ناك داركالا دالب نم ةدلب ىهو رسكسلاب انس نم هلصأ
 هنإ ىتح ةباتكلا ةعرسب افورعم ناكو ايقت الاص الضاف ناكو قيلعتلا صخالابو

 يل ىف اضِيأ بتكو «ةيفانحلا هقف ىف ىرودقلا نم ةخسن دحاو موب ىف بتك

 فيرش ديسللةيسمشا| ح رشو ىتازاتفتلل دصاقملاوهحرش عم ربك الا هقفلا ةدحاو.

 ناط>و طخ نم (جرتم 2 ١ . ه 866 ةئس قوت:

 ىدروريسلا دم | خيشلا

 ةباتكي اروهشمناكو توقاب طخ لداعي هآطخ ل طخلا نسح ال اج دا صاف ناك

 فحصملا ايفوصاياةناخبت5 ىف دجوب دقوءافحصم نيثالثو اثالثبتك ىلجلا خسنلا'

 ناطاطخو طخ نماجريمراصتخاب ه) . ه 1١4 ةئس هيتك ىذلا'

 نزامخلا دمحم نء دمحا لضفلا وا

 ناكو لاله نبا نع ذخا افيطل ابيدا ارعاش الضاف ناك لصألا ىرونيدلا

 تاماقملا خسف اعاوم ناكو عيقوتلاو ةعقرلا ف اصوصخ طا ف هتفو 00

 . لئاقلا وهو 3 ريثك اسا أمم نيف هنأؤ ىر ردعألا

 نيكلاو فاعسالاب سقت غاز ندو هانم مرح مهتسإ نعد

 نونلا جاجوعا هب زافو ؛مجت هتافف ماقتسا فلآلا ىلإ رظنا



 ا ما

 .قةيكرلاةغللاب ناطاطخو طخ بات ك فل وم ىلعهبتشا دقلو 2014 ةنسىوت

 , نباب فورعملا ىلغ نب نيسحلا نيبو هئيب قرفي ملف اذه نزاخلا نب دمحأ ةمحرت

 . هينتف ءاللا فرح ىف هركذ ىآلا اضن نزاخلا

3110111 

 دعا هاش ابان

 دام رمةدعاةترشتنا هنمو را لجل 505 0 همدخ دقو ىوره ل ريم

 5 طخلا ف ةموانم ةلاسر عصو دو قئافلا نسملا طخلا بتكي را ذملا ناكف

 . ره ! ةيطخلا راثآلا نم ريثك هلو دهشع ليقو دادغبب نفد لبق 1١١17 ةنس ىفوت
 . ام>ريم ناطاطخو طخ نم

 ةداعسلا راداغأ ريش

 نع ذخأ مث ىدنفأىنطصم ظفاحلا ىلع ثلثلاو خسنلا الوأ بتك الضاف ناك
 ْ راثألا نم اريثك عمج ىدذو ( ةداهشلا ( ةزاحالا ىلع ةنم فعو ىج وم انأ لل

 رادكسأب نفدو 1١18 ةنس ىفوت هبا: ك ىلع تاردملاو تاريخلا ريثك ناكو ةيطخلا

 . ةفحتدلا نم امحرسم 2١

)00 
 تسد ىف

 . ه هالك ةئس ف ةرهاقلا رصم ىلإ ءاح . ه-ةمحر م نيطاطخلا ةف ف لاق

 .طوطخلا عيمج فرعي ناكو فراعملاو ذوئفلا نم اريثكر هظأو نبديلا مدع لجد

 )١( دب الب اهائعم ةيكرت ةلك تسد ىب .



 مام

 هل رقاو باحعالا عضوم ناكف ةماتلا دعاوةلاب رطسا مج هيلحرب بت دقف.

 هل اوعمجو هيلع اؤايقاو تقولا كلذ نيطاطخلا نم ادوجوم ناك نه.

 ه١ اريثك الام

 لجر ةينيطنطمقلا رايدلا ىلا ءاج : هتمجرتام ةفحتلا شماه ىف اضرأ ءاجو

 ىملويسذاتسالا شم ىلع طخلا ملعتي ْدَْأو 1١87 ةئس كلذو لجر اليو دب الب
 بتك من ماعنألا ةروس بتك هطخ نسح اهف ىدنفا ىنطصم ذاتسالاو هداز

 هل لزجأف ناطلسلا ىلإ كلذ مدقو خسنلاب نيرطسو ثلثلاب ادحاو ارطس

 ةفحتلا نم ه ! ءاطعلا :

 تكل ةأرما ةمحرت طخلاب ءاسألا نم رهمشا نم ةمحرت ىف اسرق قيس دقو

 انه ءاج م اماحرب..

 0( 22 ت2

 ىراخبلا نيدلا جات

 ناك ةناتسالا ىلا لصو ىت> ةءارسلا ريثك اكو ماس ناطاسلا رصع ىف نآك

 |احركم .- | اروهشو ىلاويدلا طخا ف فراكو ثأثلاو خسنلا ادبح بتكي

 هةمدعتلا « رم

 ىدنفأ قيفوت

 اوبجعتف سإراب ىلإ ةينامعلا ةيلعلا ةلودلا هتدفوا دقو نيسح جاحلا نع ذخأ

 زدابب ناخ ديرجا كعع ناطلسلاب صاخلا| كشك | بتك ىذا وهو هطخ نسح نم

 ناطاطخو طخ نم امجرتم 2 ! ةناتسألاب هب ىذلا عماجلا بتكوهنا وأ



 - مروا

 ىعنأ

 (ىعبات) بقل هيلع قاطا كارتالا ءارزولا ضعبل اعبات ناك املو هما فرعي مل

 انوضخم ملا ظ1ا نتك, ناكو: ةيردا نه هسا وا عاش ودا المطاف ناك“
 ةفحتلا نم امجرتم ه ! هتافو خبرات رك ذب 1 قيلعتلاو ثلئلاو خسنلا'

 ىسامالا ىجات

 لاملا رادرتفد ناكو ىبمامالا هللادم> خيشلا ةدعاق ىلع بتك هعسأ فرعي /

 نوسخجحو عبرا هرمغو مر<+ روش ف 486.٠ ةئس قوت ىلوديزياب ناطلاسلا نمهز ف

 ةفحتلا نم امجحرعم 22١ ةئسا

 ناوت نبا تباث

 ناك-ةتوقايزم ذخأ افيرظارعاش اهقف املا الضاف ناك لصالا ىدادغبلا

 اك ةلءرملا ءارلاب نارات نبا تبامث هنأ ةيكرتلاب زدليب ىمسملا باتكلا ىفو ةفحتلا

 ةفدتلا شهاه ف

 ماحس

 ىدزيلا نيذلا دضع نب نيدلا لالج
 اسدأ ًارعاش الضأف روك ذملا ناكو رفظم نب د# ناطاسلل ارزو هدلاو ناك

 كلت دوز» نأ أموت روك دما ناطاسلا مزءف سرادملا ىدحأب طخدعا اندذف ناكو



 سس مال سس

 هبجيا هر اماف هطخ نم اعيش هلمدقي نأ ندلا لالجنم بلط اهراز املف ةسردملا
 طخلاب قلمتت ةلئسأ ضعب هلأسو اريثك هعم ملك:و هسنآو هيلا هبرقف هطخ

 رئاس ىلع معنأ كلذكو مرد فال1 ةرشعب هيلع معناف بدآلا ةباغب روك ذملا هباحأق
 ةفحتلا نم راصتخاب امجرتم ه | هتافو رات ورث كد ل و ةسردملا ذممالت

 راذن نيسح نيردلا لاجج

 ةنس ف بتك دقو هل لبثمال ىذلا ديحلا بتكم ناكف زاريش نم هلصأ

 طخ نم امجرتم ها هتافو خيرات رك ذي مل ةدوجلا ةياف ىف ةيطخ ةعطق

 . ناطاطخو

 ءاللأ ف رح

 .ناكو ناملس نب فلخ نع طخلا ذخأ ايد الضاف ناك ىبرغملاريزولاب فرعيو

 .لحر ل ككل ىنلامت هرم راص الو ةلءاقملاو ربخلاو طخلا نسحب أروهشم

 : لئاقلا وهو فيل ان ةلمج هلو دما فارطأ ىلإ

 قرح نم بسحمو عفنالب رع ايلايل نأ نارسحخلا نه: سلا

 ةفحتلا نم امجريم ها هتافو خيرات رك ذي مل

 فراع لاسح

 ةعقرلاو ثاثلاو خسنلا بتكي طخلا نسح ناكو ارعاش ابيدأ الضاف ناك
 اعيد ها ملعأ ىلاعت هللاو 54٠ ةنئس ليقو 405 قوت ىتاويدلاو

 . ةفحتلا نم



 ق7

 ىبامالا هلا لمح

 رجاه؛خيشلا ناب فورءملا ىمامالا هدذ ىنطصم خيشأا نب هللا رح خيشأا وه

 مك٠ ةنس هللا دج خيشلا دلو اهب ناءوتو هيساما ىلا ىراخمب نم روك ذملا هدلاو

 ىشثعرملا ندلا ريخ ذاتسالا نع ذخأف طخلاب لاغتشالا ف بغر م معلا بلطف

 نوءيتي نيطاطخلا ب لاف ذاكو ناخناماسناطملسلا دهبعو ناخ ماس ناطلسلا ىهعىفذاكو

 اعبسبتك دقفةريثك ةيطخراث 1 هلوهيفاهظعافربن غبن هنافطخلا ىف هتقيرطوهدعاوق
 نه ةخسل فلا ع نيكو راونآلا قراشف بتاكو ريغصو ني نك امدصم نيعيراو

 تاعلطقلاو ةتاعقرلا يوازن ىتلكو مع ءزجو فيكلاو ماعنألا ةروس
 ريغىلإ هنم طسوألا بايلا ىلعو هتيق ىلعو ديزااب ناطلسلا عماج بارحم ىف بتكو

 ةئس ١١١ رمعلا نم غلبو ملعا ىلاعت هللاو 975 ةنس ليقو 955 ةنس ىفوت كلذ

 ةيكرالا ةغللاب ةفل اا بتككلا نم ريثك ىف هتمججرت ترك ذ دقو « رادكساب نفدو

 ه) ( باوص رازاك ) باتكو (نارورنه ) با:ىكو ( باتكلا ةحودك )

 ةفحتلا نم راصتخاب ,ىح ريم

 طوطخلا عاونا بتكي ناكف ىعصعتمملا توقاب نع ىخا داد غب نك هلصأ

 ةفحتلا نماجرتم ه ١ 7؟5ةنس ىفوت هنقثرو ىلملا ديجمو

 نيسملا نب ىلع نب نيسسحلا
 ل4 تاكو ةباتكسلا ىف هرصع ديرف ناك بتاكدلا نزاخلا ناي فرءبو

 ةعبر نيبام زيزعلا هللا بات« نم ةخرسن ةثامسمخ بتلك امف بتك هناف دحا همتكم

 ناكلخ نبا نم 2] ةيرجم ةئامسمو نيتنثا ةنس ةَأْك فون عماجو
 هرث ذ قبس ىذلا دمحم نب دمحا ىمسملا نزاخا| نبا ريغ اذه :ذزاخاا نءاو

 فلآلا فرح ىف
 حيران ومو دل 7



 د 0

 ىرصلا ايلا نسح نب ىدنفا نسح

 هدوجحو طخلااب ًانضنأ لغتشاو هرصع نايعأ ىلع ملعلاب لغتشاو ٠١ 9؟ةنس دلو

 ىلعف ةيدجلا ةقيرطلا امأ « غئاصلا نباو ةيدبجلا ىتقيرط ىف نفلا اذه خباشم ىلع

 خبشلا ىلعف غئاملا نبا ةقيرط امأو ىئاجلا حلاصو ىرئازجلاو ىرك اشاا نايلس

 وهو يد نفا رمع ىلع ادوجح ىامّاو ى رك اشلاف ىوالمساا ىطعملا دنع نب دم

 خباشملا خيش دمحم شاورد #4 وهو ىدفا دلاخ ىلع وهو ىلع شاورد ىلع

 ىلع در ىرالمسلا ماو ىمامألا خعبشلا ناب فورءملا ىلع ريد نب هللا دمج

 ليعا_-ا ىلع وهو ىنصرألا ىح ىلع وهو هدلاو ىله وهو رامع نب د نب دمحم

 ىلع وهو جا رعألا لضفلا نبا ىلع وهو ىميسولا دم ىلع وهو بتكملا

 ةييشلا رو:ه لكشلا ىهم ابيهه» اخيش ةمحرتلا بحاص ناك - هدنسإ غئاصلا نا

 دقو ضورعلاو نازوالاو ىتيسوملا ماع ىف ةفرعم هلو سانلا نع عانتمالا ديدش

 ةماهشو ةماأ رص عم ةيتكلا سلا ىفعمتم ناكو سانلا نه أ 2 طا ىف زاحأ

 نع معنتماف ةزاجال يبعمج موي ىف مهسلج ىلإ بلط هنأ موي قفناو سفن ةزعو
 ه145١1 ةئس ىفوتملا ىواكدآلا هللا ديعخيشلالاقف روبمجعا ىلع كلذ زءف روضحلا

 موئامج ىف !رضاح كاذ ذإ نكو

 ءابلا ف اوداد كاتكذلا نمت ه2 راما :ىوذن قا كالو
 ا" ءايضلا ىلإ هيف جاتحي الف ًاجاهباو ارون داز دق 2

 ساجملا ىف هدضب لاق م“

 أروم هطخ ىف نم ه ىنايضلا ىلوه- لا هب سيل باتكلا ساجم ادع

 ارد باف س ع” وهف ىدولا مع دقل ءامضلا امماهدعب عهسوشأ|ق

لا ىد ف.عتنم ق دول دملا قوت |
 قبلا خيرات ن 1 مرا ا رج ١ 6 ةحم 

 خبشلا ناب فورعملا وه اذهو هدد ىقطصم خبشلا نا هللا ل باوصلا 0(

 هيف خياشملا خيش دم شاورد ىلع وهو هلوقو ؛ هتبجرت ىف قيس 6 ئدامألا

 . لماتن ةلمج مالكسلا نم طقس اعرف فقوت

 ةيدوت هيف (5)



- 

 ىبروملا ىلع و نسا

 لالا ىنب ولا باتكملا ِش بقلملا ميهاربإا نب لع نب نسما ىلع وبا وه

 هيلع ءانثلا ىف غلابو ةديرجلا ىف بناكلا د|علا هركذو رووشملا بتاكلا ىدادغيلاا

 ىف دو# ندلا رون هدلو دنع ددعب ماقاو ماشلاب كنز كباثا ءامدن نم ناك لاقو

 مايالا هله ىلا اهب نطوتو كيزر نبا مايأ ىف سعه ىلا رفاس مث مارك الا لظا
 ا 0 تنك اهات نسح ميد الضاف رو ذملا ناك هلثم تكي نم نالا رصع سدلو.

 مهدغرو اوط> ةدو# نامعالا 0 سانلا ىدبأ ىق د>وت هيك عك خسالو

 مجلا مذب ىنوطلاو ةرهاقلو ةئامسمحو نيناعو تس ليقو علرأ ةنس ىفوت هيف“
 ىهو نيوج ىلا ةبسل نون اهدعبو اهمحن نم ةانثملا ءايلا نوكسو واولا حتفو

 نم 2 ! ءاماعلا نم ةريثك ةعاج اهملا بسؤيو روباسين ىحاوذ نم ةريبك ةيحان

 ناك-_اخ نبا

 ىلع ليسح

 قشمد ةنيدم ىلا جحلا ءادا دعب زادحلا :.مءاج مل بدحاصإ روههملا وه

 ى انوا امر نك دخاو ذاربالامتا نم هءمور ةنيدم ا هلصأ 5 ١١6 ؟ 4

 عطق ضعبب ديلا دبع ناطلساا ىلا مدقتيل لوينطسا ىلا هجوت مث ىلوينطسالا

 ىررلا هللا دبع نبا ىدنفا ندسح ريمالا

 ةداعسلا نادريشب اغا ىلا موحرملا ىلو» .لصالا ى مورا ىديشرلاب بقلملا وه

 4١ د مح اف اعلا ةحتو هيردو هبذهو اريعص هديس هآرتشا ىرصملا 5 ف

 هلعجو «ةنوا هجوز م سيق لدم 2 راح 1 مره ناكو نفدنالا هلل اذمع ىلع ةدوجو

 دردنلاب ايده ديوستااو قفل لع انك هج هتيم اع لاح ىف لزب لو هتف 0



 نيتكحملا خمش قو: الو , نفلا وةد قطا ىف هرصع لهأ ناف نا ىلا د.ءوحتلاو

 ءبيطو ميشلا مراكم نم ىطعا ال مهنم قانثاب اخيش مجرتملا لعج ىهولا ليعامما

 ,ندلا لهأ نم هيلع ءانتلا ليججو نددراولا ىتات نسحو ةءورملا ماع و قالخالا

 عمج قاف آلا باتك ىلا قارشالا ةكح باتك ىغترم دمت ديسلا فلا هلجأ نمو
 4 مديناسا ركذ عم مهمفب قاعترام هيف

 قربا رات نم ه1 .ه 1٠١8 ةنس ىفوت لئاسرو فحاصم ةدع خسأ دقو

 ( ةداز قابقب فورعملا صاخلا فطصم ظفاح )

 اننا ريغ هتايح مرات ىلع فقن و ىركشلا ىدنفا دمحا ذيمالت نم وه

 خيشلا لضافلا ةرضح دذع نالا دوحوم وهو ١1١ ةنس هتك افحصم هلانيار

 انس .نيدزاو نيالا نوك ذا .بتتك دقو ةرونملا ةنيدملاب تيطلا هللا تنبع لع
 هر ىف ةمقت تالا هبل[ ناقا 6 تنك اع ريخالا وهاني ار ىذلا تحيضلاو

 ,لاعت هللاو ىتش فحاصم هدعل بتك نوكي دقف ىردي نمو هعسا رك ذ دنع

 ةيدعلإ ىلع |

 ىبدلا تايشلا دمحم نب نلاسح

 ,ملقب 2 ١؟15 ةئ_س همك امدصو هل ناو نكداو هتمحر ىلع فكن '

 .نم هناو ةباتكلا كراتو همساه رخآ يف نر هشقنو هيهذو ليما خسنلا

 ماتسالا لضافلا ةرضح دنع دو>وعد» فدعرصملا ادهو ىدنفا ىئامصم 00 ىليمألل

 اهمعيطم ود ى رقتلا مأ ردم 5 وصقملا كي ل مورس لله خيشلا لواحلا

 رصمم ةيبرعلا بتكلا راد يف هانيأر باتكلا اذه )١(



 ب

 دمحا نبا ليلخلا

 ىلاعأ هللا ههحر ناك ماحعالاو لكشلا عرتخا ىذلا وه هنا ةيسانع هركذن

 فيناصتلا نم ريثك هلو ضورعلا ملع طينتسا ىذلا وهو وحنلا مع ىف امامإ

 ليق اروقو املح القاع اهاص الجر لياخلا ناك دقو « لكشلاو طقنلا باتك اهم

 كلذ ريغ ليقو ةثام ةن_س لبقو نيعمس ةنس ىفو: لي ةئس نيعيسو اعلرا شاع

 همدنتلا هاعم ىذلا هباتك ىف دما نب ليلخلا نح ىف ىناهمسالا نسحلا نب ةرمح لاق

 : ىتلا مولعلل عدوا ج رش ل مالسالا ةلود ناف دعإو . فيحصتلا ثودح ىلع

 نم حضوا ناهرب كلذ ىلع سدلو ليلخلا نم لوصا برعلا ءامع دنع اط _ءركي

 . ناك_اخ نا نم راصتخاب 2١ ضورعلا ملع

 بتك كلما دبع نب ديلولل اعطقنم ناك دقو فحاصملا طخ داحا نم لوا وه:

 دهم اره لع بهذلا بفك ىذا ىهو. #راعشاو:ترعلا نايكناو تمتاغلا ل
 ند اهدعبأمو اهاحضو سعشأا هرودس ةرودم ا ةندملاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 كر الا راااط ىو ل ىتلا ثآرقلا رخآ ىلا روسلا

 ىثعرألا نيددلا ريخ

 ريثك هيلع ج رخمو ةدوجلاو نمملا ةيباهن ىف هطخ نآكو هرصع ءالضف نم نآك

 نمت لع اورتهردتل ةجيشرتام نطاطخلا ةنييننع نعام لاق هب اوه

 خيشلاذ اكو ىفريصلا هللادبع نع طخلا ذخأ دقو ه 4174 ةنس ةبوتكملا هطوطخ

 روك ذملا فوت هماعت لئاوأ ىف طحلا نددلا ريخ نع ذخا ىسامالا هللا دمح
 ناطاطخو طخ نمو ةفحتلا نم اجرتم ها . هه م15 ةنس



 ما

 .ىلع شاورد ذاتسالا

 .بتك دقو طملا نف ىف امامإ ناكف ىورضرأ دلاخ نع ثلئلاو خسنلا ذخا

 هداروآلا نم كلذ ريغو ماعنألا ةروس نم اريثكو افحصم نيعبرأ نم رثك أ
 .فلا نم رثك أ هيلع لعت دقو بيهذتلا نف ىف ةما ةفرعم هلو ةيطخلا تاعقرملاو

 ها ايكرتي ويق بوط ج راغ ىف نذدو 2 1١84 ةنس ىفوت اريثك رممدقو بلاط

 اما تحيات نه هرم

 دم سشاورد

 .قوت ة.طخ راثآ هلو ( هيلع ثاثلاو خسنلا نقف ىراصح هر نع طمعا ذخأ

 مه ٠٠٠١ ةلنس

 ناطاطخو طخ نو (جربم ىبمذا

 هداز ىراينا ىلع ىنشلورد

 هكلذلرابنآلا نم هالاو ناكوثلثلاو خسنلا ىلوبقاغأ ىدنفأ ليعاعسا نع ذخأ
 نم امحرعم ه ١ رادكساب نذدو 5 ا ها قوت هداز ىرانثأب فرعل

 تناغم طع

 ىذديع ىسورد

 انرك ذ كلذل يدع شاوردب روهشم هنكل يراخبلا هللا دنع ديسلا ةعسا

 داعلا نع د_خأ طمخلا نسح الضاف ًالاص تراك « انه لادلا فرح ىف هتمجرت
 مث اهيلا ( ىسرافلا ) قيلعتلا طخ لخدأ ىذلا وهو ةناتسألا ىلإ لصو من ىنمملا
 هنإ هل لق دققف كلانه هده مل هنأ ريغ روكذملا هذاتسأ ةرايزا ناهفصا ىلإ عجر
 .طوطخ ةلمح كرت هذائسأ نأ لل>و هنكسلو اريثك فسأتف ىرخأ ههح لا راس

 ع



 تعا ؟1/ دح

 ىلإ تك هنأ م ارورسم أحرف اهداف هيرايزل ءاح اذإ هل اهوه_س نأ ٌثاصوأو

 بقرع هيلع معني نأ 4كم بلطو ةروذملا ةنردملاب ةرواحملاو جملا كبري هنأ ناطاسلا

 ةس ووك ذملا قوت نانذ: فلا اها ةادهاو هلك تاعأف كانه فريغلا فروق
 : ا ناطاطخو طخ نم ىهتأ ١١ ةا/

 #01 2 كن

 ليعامسا نن ناضمر

 كقوةتقحاصملا ةباقكى ايلي ءانوأ قريه نايف ةزازنالا لع ةئهن ليم و وازح
 اريثكو ةرايزال دصقي الضاف اخلاص ناكو فحصم ةئامعبرأ اهنم هبتك ام ددع غلب
 نم ردقلا ةليل ىف ناضمر رهش ىف فوت دقو ةلودلا بابرأو ءارزولا هروز ناك ام

 . ةقدتلا ند اجركم ىهتنأ ه ٠١91 ةئرس

 رك اش دم ىاحر

 اميرك ًافحصم بتك دقو طخلا نسح ناك مركلا نآرقلل اظفاح ناك

 غلب دقو ه 1881 ةنس فوت ةريثك ةيطخ راث هلو ريغص مجحب روشأ ةئالث ىف
 . ناطاطخو طخ نم امه>رسم زل | ةئس الا“ هرم

 قحلادبع ن نانضمر

 طخلا نمسح اس دأ الّضاف ناحح ىئنحلا ىئ واكعلاب ف رعل و ىشمد نه داما

 ىو هز احالا لع 4م نايم ميهاربا ن حلفم نب لع نع ثلاثلاو خسنلا ىذأ

 . ةفجتلا نم احر ىهتنا ةىس الال هرم و |١هك ةئس



 هدد ىز

 طخ 1 أروهشم ناكو طخلا نسح ناك رادكساب نفدو هةسو رب نعم ةلضأ

 : ناطاطخو طخ نم ىهتنا 17517 ةئس فون خسنلا

 ىركس ايركز
 سيئر ناكو ىلع شيوردلا نع ذخأ اديج هطخ ناك ةئسوبلا نم هلصا

 فقوترعشلا نم ناود هلو ابيدأ الضافذاكو اهشاب دمحأ هداز ىليربوك ةرئاد باتك

 . ةفحدلا ند 000 ىفتنا ٠١95 ةنس

 راعشالا ىرماريثك ظفحيي اًغعيلب ارهام اءئاك ناك ىطايمدلا كب ىلع ىلومره

 اريثك هطخ بتكو زيجأو ريكو 4 عرو ىتامضلاىدنفأ نسح ىلع طا دوح

 نم ه ١ ه 111/8 ةئس قفوتلئامثلا فيطل ةرك اذملا نسح ناكو لئاسرلا_هرم

 ىت رجلا حيرات نم



0 

 مهاربأ نب نسح نب فرأع ناملس

 ةيبرعلاو ةيكرتلا تاغل ثالث فرعد ارعاش ايبدأ كارتالا ءالضف نم ناك

 نع ذخأ طوطحلا عاونا بتكي بيهذتلاو طحلاب ةمات ةفرعم هل تناكو ةيسرافلاو

 ةفحتلا نم امجرتم ىهتنأ 1١ ةئس قوت ىدنفا شمث نعو ىدنفا ليعامما همح

 مجلس نب ىما ناملس

 ثاثلاو خسنلا طوطخلا عاونأ بتكي ارعاش الضاف ناك هداز ميلسإ فرعيو

 اص وصخ نسملا طخلا بتكي ناك ىدنفا فراع قاملادع ركسع ىضذاق نع دحا

 اجرتم ىهتنأ ه 1171 ةنس وت ابدأ الضاف ناكو قيلعتلا طخو هتسكش طخ

 ةفحتلا نم

 عاونأ دعم الْضاف ناك هسورب هدم نك هنأ بلاغعلاو هداز دعدسع رووشم لا

 رم الم نع ذخأ ةناتسألا ىلا لسو امل مث الوأ ىدنفا دمت نع ذخأ طوطخلا
 هتفاو ماشلا ىلإ لصوو حملا ىلع مزع او ( ةداهشلا ( ةزاحالا ىلع هنم لمع

 . ةمدعتلا نم امحرعم ىسهتا اا55١ ةنس كانه ةينملا“



 ل متلو

 ميقتسم دمك نب دمح نيدلا دعم ناملس

 قدك ١ تاق نب مج نحن ىذلا نيطاطخلا ةفحم تاددك بعام وهو

 دقو مهمامسأو طخخلا نف بابرأ خيراوت عماج ميق باتك وهو ءامدقلا نيطاطخلا

 :الضاف املاع ناك هداز ميقتسع ةمحرتلا بحاص فرعيو « ةيكرتنا ةغالاب روكذملا هفلأ

 تعا ريكا ايغاورو ال ايهرفد نيدو و ةرصع هرقل هاش ذأ اغرا

 ةئام نم ربك أ هتافلؤم غابت دقو ةريثك تافلؤم

 ةماقلا ليوط ناك حالصلاو لاك-لاو لضفلاو ملعلا ىف هلثاع نم هنامزفف نكي مل

 .هلضفوريزغلا هماع عمو ه ١١11 ةنسر وكذملا دلو « ةيذملا فيعض ةيحللا فيفخ

 ةداجالا عم طوطخلا عاونأ بتكي ناكهرصعىطاطخرابك نم ادودعم ناك ميظعلا

 .ةرورضال هرصع ءالضفنم ريثك ىلعإملا ىتاثدقو ةريثك ةيطخ راثآ هلو امل ةماتلا

 طا نف ىف هخياشم ركذن نأ بجي نكلو انعوضوم ند ج رخ ال ىتح ٌمركذل

 قيلعتلا طخ ذخأو ىدنفا مسار دم ذاتسألا نع ثاثلاو خسنلا ىطخ ذِخأ دققف

 هدد دمحمديسلا نعو ىدنفا عيفر دم هداز بتاك نعو ميهاربا هداز قدنف نع

 باهولا ىطعملا ناحبسف مهنم ة زاجآلا لع لصحمو

 .ةلسلس ) باتكو ه:م لقنن ىذلا ( نيطاطخلا ةفحم ) باتك هتافلؤم نمو

 باتكلا اذه نأ ةفحتلا شءاه ىف رك ذو هيلع رثمن.ل فسألا عم ( نيطاطخلا

 باتكو ؛ 154: ةرمنب ى هدكب نيدلا ءاهب لئاسر ةعو# ىف ةناتسألاب دوجوم

 .ةديصقلا ) ح رشو « بدآلا نوناق ةغل ةمجرت باتكو ( مالسالا خاشم ةحود)

 دقو ( نسحلا طا ةحح ) باتكو ( ىغثرمو رضخ ناويد ) حرشو ( ةءرصملا

 يا علل : ردم : اذكه باتكلا اذه دنع ةفحتلا شءاه ىف مقر

 تاق دقو لس هعو#م ولو صون (0101): حاف (5190)و (515 ) اشابوترب



 ل م

 .نيعبرال عماج باتكلا اذهو ةناتسألاب ناك اذا هتعجارم بخي نمل اليهست اذه

 .ةمحر ىلع فوقولا دارأ نف كلذ ريغ ىلإ ( قطنملا ىف ةلاسرو ) طخلا ىف اًثيدح

 لوأ ىف ةدوجوملا لاك دوت اهمتك ىتلا ةمدقملا ةءجارع هيلعف اليرعفت روكذملا

 .ةفيع 40 ةمدقملا تقرغتسا دقو ةيكرتلا ةغالاب كلذ لكو نيطاطملا ةفحم هباتك

 ه ٠١ ةنس ةداز_ مقتسم ناملس ةججرتلا بحاص ىفوت

 ةرسصت#غع ةروصل ءاماعلا مجارب ف اضا هركذ قددم دقو
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 ىرصلا ىرالا لح نإ نايف

 رسوم بسن ناك ىرامآلا دواد نب د نب نايءعش نبدلا نيز خيشلا وه

 .ىواتفرلا ىلعنبدمم نيدلا سعث خيشلا نع طاطا ذخأ قوقرب رهاظلا كلا مايا ىف

 هم ىلإ هحوتف هيصنم نع لزع هتاباسح ىف ز< هيلع رهظ اذ « طاطسفلاب بتكملا

 لغتشاف اهب ماقاو ايناث ةكم ىلإ داع مث دنهل ىلإ مث نعلا ىلإ بهذ مث ةهركملا

 ةقيرطلا ىفةيئابرلا ةيائعلاب ) اهامس ةيفلأ طخلا ةعانص ىف مظن دقو هيف خيتو طحلاب

 .ىشعألا حدمص نم را 7 0 ا ةدوةفم هلا ريغ املئم ىلإ قبس ل ) هم امعشلا

 ىدنشقلقفال

 تاباسحلا ىف زحعلا هيلع رهظ امل روكذملا نإ : هتمجرت ام نيطاطخلا ةفحم ىف لاق

 مث ماشلا ىلإ بهذ مث رصم ىلإ عجر مث ةكم ىلإ بهذ مث نءلا ىلا هلزع دعب رف

 2:41 ةنس قوت ضرع ا ءانثا قورصح ىلإ داع



 ا سس ]أ

 ىسامالا ةفيلخ هللا ركش

 ند اريدك هطخم تنكو طخخا ةدوحم روهتشأو هدم عفتن اف ماعطلا هل خبطب ناك

 ةفحتلا نم امجرتم 2١ ايدرقت ه 965٠ ةنس ىفوت ةفيرششلا فحاصملا

 أعيفش

 الضاف ناك « مهبفرع بسحب فلآلاب اعيفش همساو تاره لها تاداس نم وه

 ىف نفت, ايكذ ناكو بارت ىلا ازريم نع طحخلا ذخا نونفلا ىم ريثكب افرام ابدا

 عونوه ىذلا ةتسكش طخ عرتخاىذلا وههنإ لاقيو ةيطخلا زومرلا ضعب عارتخا

 ريوصتلاو شقنلاب 4ما: ةفرعم هلو «دحالكل هيءارق لبسال ىذلا ىمرافلا طخلا نه“

 تاره ىلإ عجر مث دنطلا ىلإ رفاس ناك بيهذتلاو

 ند ا_جرتم 2أ هتافو رات فرعد لو 4 د نوناكو س# هرم و قوت

 ف”راطاطخو طخ

 ىداصلا فارح

 خمنلا ١ ١ها/لةنسفوتملا ىدنفا ىلمح نيسود نع ذخ أ اص قامب روهشمم ا وهو

 ىح اهريغنعذخأو ىناويدلاوةعقرلا باتاكلا سدئر ىدنفا ناىعل نع دخاوثلثلاو

 فتراكو ثلاثلا ةفيلملاب بقليو ثاثااو خسنلا ىف اطراب ناكو ةزاجالا ىلع لصحم



 ا مل

 همحتلا نك اجركم

 ىسرافلا مهأربإ نإ ديزي نب رذدص

 افدصم نيعست وةيئاع تك ليفت نسح ىف اروهشم ناك رهنلا ءارو امث هلصا

 .هروطس نيب نيك وأ ريثك هب ىنتعاو ثاثلا مقب 307 ةنس فحصم 000-0 دقو

 بتكو تاءارقلاهحواهفا راع رئادىلع خسنلا مل قكو ىبرعلاب ريسفتلا قوقد مب

 بتكي نأ مزالاو ةمات ةيائعب هرطسو ةيسرافلاب ريسفتلا جراخلا نم هشماوه ىف

 ةفرعملا فحصملا رخآ ىف ةريغص ةلاسر عضوو نآرقلا عيجج ىف بهذلاب ةلالا ظفل

 ةناخبتك ىلع فوقومو دوجوم مقلا فيطللا فحصملا ذهو هيف ءاج ام زومر

 ةفحتلا نم اجركم هه 4 هدف الاب أم وصايا

 سيبح نب رمت نب نيسح ن رهاط

 .نآكو ًارعاش الضأن اطلاع ناك زعلا وبأ هتءنكو ندلا نز همّقل بلح نك أ

 . ةفدتلا نه اجرام ه | 50 ةئس رصع قوت ثاثلاو خسنلا دب طخلا نسح

 رهاط جباحلا

 .هيجي ناك ناخ ديلا ديع ناطلسلا ذاتسأو ندلا لالج دو# ذيمات وه



 دل سبك

 ةنسفوت رادكساب رادرتفد عءاج لع بوتكم وه ام اهم ةريثك راث 1 هلو طوطخلا

 . ناطاطخو طخ نم أجرتم ىهتنا 367

 . اسم تتتتحتنل

 ادور نأك نيعباتلا تاداس ند وهو ىلئدلا دوسالا فورعملا وهو

 باب اهنم اباوبأ هيف عضو دقف رحنلا لعب اروبشم ناك ام هئامز ىف فوكلا طملاب

 ن هللا دبع ةفالخ ىف كلذو هلبق ليقو « فراحلا نوعاطناب ليق ه 51 ةنس

 . هئعملامت هللا ىذر رينزلا

 #11 2 ت22

 لاله ن لع

 الو نيمدقتمللا ف دجوب م باويلا نباب فورءملا لاله ىب ىلع نسحلا وبأ وو

 هذهلقن نم لوأ ةلقم نب ىلعوبأ ناك ناو هبراقالو هلثم بتاك نم نب رخاتملا يف

 قس ةلمضف كالذي هلو ةرودلا هده ف اهزراو نييفوكلا طخ ا هم رطلا

 هو الأ اهاسكو امحقنو ةكفن ط بذه باور نبأ نكل نسملا .ةياه ف هطخو

 مهيف سدلو لو دعس هلاونم لعو درقتلاب نسحلا 0 لرؤرثعو» لكلا ةدحعرمو

 . ب 8 : ه2 ع 2: و

 اده عمو هيفا سيل أم نعد نم اذا نأ 2 تكتكالد ىعد الو هواش قحاب ند



0 

 هكراشملا مدعو 4 اسلاو هل وردا عيا لد كىالذ ىعذا أ حا نا ا... الوان, ارا

 بمآ اذهلف بابلا رقه مزالم باوبلاو ًاباوب ناك هابأ نآل ىرتسلا نبا هل لامتيو
 زازبلا بتاكنأأ دسا نو دمحم هللا ديع انا ةباتكلا ىف هخيش ناكو هيلإ

 ملا بهذي راص 9 فوةساا ىف اناهد اقوزم هرمأ لوأ ى باوملا نسا ثذاكو

 ى ليق امو ةئسلا لهأ نم الجر ناكو ةباتكلاب ىنع مث كالذ ىف عربف هريغو

 ىرعملا ءالعلا يال وطو هطخ

 لاله ْن تناكلا راضلا ءاع اهداحا نو نم لاله حالو

 املا لم امهو

 "”لاله نب مث نع لالص نب دب هروطس تطخ ضورا ىثوك باتك
 املوا طخا ةعانزج ف ه1 هلو يعم نت هو اهكوا تاونلا نبا هتك

 روصتلاو طخلانس> مورو ريرحتلا ةداحأ كد رب ىماي

 سيلا موب باويلا نبا ىفوت « ىلاعت هللا ءاش نا ىبدالا مسقلا ىف ينأتس
 ليئح نيد امامألا راو نفدو دادغيب 51 ةئس ل.قو 551 ةئس لوأ داج ىلاث

 ْ هلوق . مهصعل هأثرو ىلاعت هللا 4حر

 مالقالا تةشوكيلع اهنا ةبااك ىودلا تدوس كءذلف

 بهذلا تاردش نمو ناكل دم نبا نك | مدد ىهنا

 طاطألا نيس ا نءرمع

 بتكي ناكو هنم اظوظحم طاخا حيلم ايتاك ناك ةقنرح نبا مالي فرعلو

 ةرخالا ىداج ىف تام كلذ ىف ديكو باوبلا ناب فورعملا لاله نب ىلع اقيررط ىلع

 نكد ملام ةياتكملا تالآ نم هل نأو باودلا بتردد هراد ْق نفدو هو7 ةاس

 ءىباصلا ىناثلا لاله ناب داراو « اذه ة_جرتلا بحاص لوالا لاله ناب دارأ )١(

 لاله نأ مهارا هن الل غملبلا باكا



 ل يمس

 4 نك ةيماما رائد ةلايعمسإ هب انكر ة هتكر ف هل 2 هنأ لبق هلق دحال

 ه | كلذ لكاش امو ركاربو رفءج نب نيدلا معز دلو اهارّئشا رهزاب ةاود كلذ

 بدالا ةفرهم ىلإ بررالا داشرا نم

 أشأب موصل ون رم

 ناطلسلاريزو اشاب حوصن مظعالا ريزولا نبا وهو ةينامعلا ةلودلا ءاربك. دحأ

 ةدوجو فزاعملا ف نهذلا دارفآ نم.زوك نا رمغ نادك داره نب كنمنع نب دفا
 ناكو ةرفاو ءايشانيمدققتت لا طوطخ نم عمج هلئم هرصع ىف نكي مل خسنلا طخلا

 هطخ ىف نونافتي سانلاو دهج دعب الا ءىشثب اهنم دحال سهسأل ةباتكلاب انينض

 ق ضراوعلا لام عر قشمد مدق ناك و« مثدنع هنم ءىث دوجوب نورخافتو

 هلي ماشلا بئان رادرتفدلا نباب فورعملا اشاب دمحم ريزولا ئاكو ٠١55 ةئن_س

 اموي هادتساف ايتاتك .ى ًاطانتق ماعنالا ةزوبس هه تاطن ناكو ةمظعنو
 نأ ىلإ هءزالب هئاصخأ نم الجر نيعو شرق ةئامسو رومسلا نه ةورف هاطعأو
 .هليحر دع) و ميظعلا عق راك تعءقوف هيلأ اماس رأ و اهدل>و رهش ىف اهمع ف اهم

 ( ةيناطلسلا ءارغطلا بتاك ىا ) ايناشل رقةسا ىت> بصانملا هب تيلقث قشعد نم

 نم ه) ٠١8٠ ةنم اهم تاف تيرك ىلإ لضافلا اثاب دمحا ريزولا ةمدخ ىف رفاسو

 ذخأ ووكذملا نأ . هتجرتام ناطاطخو طخ باتك ىف لاق راصتخاب رثثألا ةصالخ
 ه 1١58 ةنس قوت ارعاش ابيدأ قاكو ىو ةناخبط دوم نع خسنلاو ثاثلا
 . ملعأ ىلاءث هللاو

 ىه' ره بلطلا كيع

 :اهس انك نسل اهمذ نيطالسلا بغر ةفيرسث فحاصو بتكو طأخا نس# ارهتش



 ل ميل

 ةيناعنلا قئاقشلا نم ىهنا هه 96٠ ةنش ف هسور ةنيدع قوت 4 اهماقتإو

 نسا ندلا دامت كمسلا

 نم وهو نيسح نب دم هما ليق ىسرافلا ىيسحلا دامعلاب روهشملا وهو

 عابت ال هدب طخ نم ةعطقلا نإ لاقي طخخلا ىف امامإ افراع الضاف ناكن ارا نايعأ

 لدةوهريغ نعو تئاكدلا ىلع يف الا داترسالا نع طخلا دخأ اجمد نب يشع نم لفأب

 . م

 ١٠ال ةنس فوت فارغوتفلاب ةذوخاأم ١٠١١8 ةنس ةخرؤم هطخ نم ةعطق انيأر

 هطخب ةعطق هل انيأر نارا ناطلس هاش ىلع دمحم ءارزو نم روكذملا ناك

 هتافو رات ىلع فق و | ةنس ةخرّوم

 د5 نب دمحا نب قازرلا دبع

 55؟ةنسمرحم رهش ىف دلو ىدادغبلا لصالا ىزورلا ىطرقلا نباب فورعملا

 م و هيلع لغت_شا و همدشقل ى» وطلا ريصنلاب لصلاف دادعب ةنئاك ف رسأ و

 ةلج هل عالطالا عساو امظع اخرؤم الضاف ابيدأ ناك ىرزإلان: نيدلا ىبحم نم

 ناكو لاجلاو نسحلا ةياهن ىف هطخ ناك « ةئامدم نوغلبب هخويش نا لاق فيلات

 لاَ هَ اكل رم ناكفذ مم وملا ْق سالرأ رآ 2 رأ تاوكحي ةهلطخ نيدخت اعف

 ةوح ىلإ هأدبو بتكيو ضو د ىلإ هرمظ هع ماش ةأر نم نرخ ىدفصلا

 خيرا ؟' د 1
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 قوباصلا ىطوفلا ناب فرعي روك ذملا نإ هتججرت ام نيطاطخلا ةفم ىف لاق
 هلو بدآلاو ةفسلفلاو راتلاب املاع نكو توقاي نبدلا لاج قشم ىلع بتك

 2١ 0 م هرمتو 7/77 ةنس قوت راثآلاو فيل الا نعد رك

 ىوزأا هلل دبع نب ىلع

 ةقيطلاك ردو سندال اهلل ادمعو يئاضلا نسح>موحرملاىلع هدوحو طخلاب لختشا

 ةداعسلااذل ليكولا افأ ىلع لزنم ىف اساجم هل لمعف هازاجأ انكي ملو هيفروم ومهم

 ىلع ىلوم ىدشرلا ىدنفأ نسح هزاجأو نيطاطخلا نم نفلا بابرأ هيف ممتجاو

 ظفحو اريثك هطخق بتكو شو ردن بقلوادوهشم امود ناكو هيلإ راشملا اخأ

 راعشالاو دئاصقلا نم اريثك اعيش ظفخ بدآلا بتكب قلعتو هربك ىف نآرقلا

 ملس لك_شلا بيهم هجولا رونم ةبيشلا مظع بايثلا فيظأ تمسلا ن-ح ناكو

 رسبت ام لصيف اليلق الإ ليالا نم مانيال ايقت اًلاص ناكو ةينامورلا لويقم ةيوطلا

 روضح ىلع امزالم ناكو هيناعأ ريدتلا عم ن'رقلاةوالتب ليللا لثكي مث لفاونلا نم

 ةئنس نيعستو فين نع ةيرجغ 1١99 ةنس وت لئاضفلا كاردا لع اصيرح ةعاجلا

 ين ربجلا ميرا نك 8 ١ هنائسأب زوللا نيسان ناكو م هل طقسا و هأوق نهم و

 ىماح نمح رلأ ديع جاحلا

 ةعوبطم ةخسن هل انيأر هنأ ريغ هتجرت ىلع فقن مل كارثآلا ىطاطخ نم وه

 ى ناك دقو ليجلا خسنلا طخلب ةيرجم 1٠١ ماع اهيتنك تاولصلاو ةيعدألا نم

 رخآ ىف رك ذ (م ىلاعت هللا همحر ناخ دمحم ناطلسلا ةبرتب افظوم دهعلا كلذ



 م

 ىلع نب نامع
 نيينامعلا كرتلا ىطاطخ نم ندوهلا ءاذين دحأ نامع ظفاحلاب روهشملا وهو:

 اهسرادمك علو اهمأشن و ةناتسألاب ىلاعن هللا همحر دلو نيبم لانا رَقلا ةباتنك قنيعراملا'

 لي ربكب ريهشلا اشاب فطصم ريزولاب لصتاو ظفاحلاب كل ذل بقلف مى ركلاذآرقلا ظفحو

 كلذل فلتخم ناكف طخلا ديوحم هرغص نم هيلا بيحو انمز.هتراعرب هلظاف هداز.

 ةزاجإ ىلع لمح ىتح هريغو ىلع شيدد ذاتسالاك هرصع ىف نيطأطخلا رهشأ ىلإ
 نع حي امو ه ٠١/٠ ةنس كلذو ةنس رشع يلا هنس دعت ملو طخلا ملعت
 31 ةيدص اهب لزب ةل_حرص لك ىف بتكي ناك هملعت ءانثأ جح ال هنأ هداهتحا:
 ىتح ةزاجالا ىف هئانرقىلع هقوفتب فتكي لوةلحرملامماو مويلا ٌتراتديقيو نيتفيحص

 ىلإ عطقتتاو ىمامآلا هللا دمح ىلوملا ذاتسالا بواسآل هناك اع ححصي نا هل رطخ
 عاذالو هرصع ةغبان كلذب حبصأو اهداجاف ليعامسا ىلوملاك ةقيرطلا هذه ديجي نم

 ةئس ىتاثلا ناخ دمحأ ناطلسلاو ىتاثلا ناخ ىنطصم ذاتسالل طخ لغم نيدخلا هتيم

 عضا وتلاودهرلاو ةعانقلار يغب اهاباقيم ةءماس ةل 0 و ةعيفرةوطخ كلذ, لانف :١٠١6

 . قيرطلا ةعراق ىلع ولو هذمالت ملعتل صالخالاو

 ميلعتل ءاعبرالا موو اناج ءارقفلل طملا مياعتل د_>الا مون صخم ناكو

 فحاصملا خسف نم هبتك اب ىبرعلا طخلا ىلع لضفلا ليلج نامع ظفاحللو ؛ءاينغألا
 اهريغو حاولالاو عاقرلا نم امظع ارادة ذم نرشعو ةسمخ تغلب ىتلا“

 ةناتسالاو ردع بتكلا رود ضءب ىف دجودو ريثك فحاصملا كلت نم عيطو

 نيسمحو ةئام غلبي هدي طخ نم فحدصملا ناكو ) هديب اهبتك ىتلا فحاصملا نم
 ضارمالا ميج نمو هنه ىلاعت هللا انظفح) حلافلاب هرم رخآ بيصأو ( ايبهذ اهينج-
 رثكأ دعب هرمع ل طن مل هنكلو ةعانصلا ةمدخ ىلا داعو هنم ىئنشو ( «ة>رو هلضف:

 هجوق طابرب نفدو 2 111١ ةئس ىلاءت هللا همحر ىوتف تاونس ثالث هرم:

 طيسولا نم راصتخاب ه1 .طخلا ملعي ةنس نيعل أ وحن ثكم نأ دعب اشاب ىنطصم

 . هخيراتو ىبرعلا بدآلا ىف:



 د معو

 ىسلب | رطلاىعداربلا نامع خييشلا

 ىم هيدأ ةرفو عم ناكهنكسلو ابيدأ ارعاشو اعراب اطاطخ ىلاعت هللا همحر ناك
 . هلوق نأ ضافولا ىلاخ ظحلا

 ىدلب يفو ىلهأ ىففراعلااتاو ةةر لنأ مل نا اراع سيل
 ىدد راقتفاو ىلغح ءوسأ ىنسأ اوذ ىلحاذو ىتالك ادو

 بايلالا ناافاهيذ داطصإ ةليسو باسحلا لع العاجاب

 باسح ريعل اةزرد هللاف هتق زر باسملا ملع نم ناك نا

 رشاعلا ءزلا [نم ماشلا سلب ارطب ردصت ىتلا ثحابملا لحم نم هتمجرت اناقت

 م 15٠٠ ةنس لبق قوت هنأ رهاظلاو م 1991 ةنس ريوتك ١ راتب
 م

 ىمعرقلا نمسح نب ىرون نامع

 هل انرثع انأ ريغ هتايح مرات ىلع فقن ىل نيدوهشملا كارنالا ىطاطخ نم وه

 ايسور ىف طخخلا نع اهبف ملكت قاروا ةرشع وح ىف ةيكرتلا ةغالاب ةريغص ةلاسر ىلع

 ايكرتب ةعوبطم ىهو ةيبرعلا طوطحلا فلتخل جذامت ضعب اهبف عضوو ىطسولا
 .ةاعمسو ةئاعالثو فلا ماعر وك دم ا اهم دقو ) هيمالسأ طوطخ ( اهم نأ رهاظلاو-

 ) /8 لكش هطخ نم هةعطق هذهو ( ىلاءل هللا همحر ره | ةدش سَ



 دك 1 د

 ١
 ىدهزر كب هللا كيع

 دشار ظفاح لاندا هرمدع ىروهشم ىلع طحلا قتلئو اهم أشنو ةناتس لاب دلو

 اذه نمو ركسعىضاق ناك ىذلا تزع ىدنفا ىنطسصمو ىلع بوباب ريهشلا ىدنف#

 هبدن مث ةنات_سالاب ةينامع روث عماجب هل العم نيعف طحلا ةزاجا ىلع لصح ريخآلا

 دجسملا ةرامعإ أ امل هئيطاساو هءابقو ىبدملا مرملا ةءاتكل ديجلا دبع ناطلسلا
 مرحلا ةباتك' ىف روك ذملا ثكف ه 11/٠ ةنس كلذو هتفرخزو هتاتكو ىوبنلا

 نينس ثالث"

 هنيدعتب ساو اشايليعامما موحرملا هاقبا رصم ازاتجحم زاجلا نم مدق الو

 ةموكلا هتفلك# «مايق ريخ ةفيظولا هذهب ماقف ةيويدحلا ةسردملاب طخال ًاسردم

 عادبا اعا اههف عدباف ةفيرشلا ةيعكلا ةوسك ىلع اهريغو ةينارقلا تايآلا ةباتك

 ةرهاقلاب ةبيلصلاب سايع مأ ليبس ىلع طخلا ةباتك اشاب ليعامما هيلا دبع دقو

 طخلا اودوح نم ىرصملا رطقلا ف نوريُتد هيلع ٍَس رخث و أضلا ىعافرلا عماج و

 ىتح ةيويدحلا ةسردملاب طخلا ملعي رمتساو هنيسحمو هرشن ىف ميظع لضف هل ناكو

 هوب ءارعشلا صعب هاثردقو - . ه ١595 ةنس رصع قوت

 هيلع ًانزح اهمالعا تسكت دق مالقالاو طخلابر تام

 هندبىق ىقاشش تناك نأ لعل اهاماق ةرسح نم تاثناو

 هملع هللا ةمحر ىدهز تام هع راث ىف تلق دقاذدلو

 ١٠١ د5 548 56 ؟؛)!

 ١١ه 5

 ةليلق ةدايز عم ه#يراتو ىبرعلا بدالا ىف طيسولا نم ه !

 ىلع انسفنأب انفقو دقو ىرادلا مع ةلالس نم وه ىدهز كب هللادبعو

 ىلاعت هللا هجر بتاك دقف ١؟51/ ةنس ةئيدملا انرز اميح ىندملا مرحلا ىف هتك ام



 إل

 راسا ةعلرأ مالسلا باب نم لخادلا نيك لع هرخ' ىلإ هلوأ نعم ىلمقلا رادحلا لع

 ملسو هياع هللا ىلع ىنثلا ءاممأ وهف ريخآلا رطسلا ىدع ام ةن ارقتانا اهلك

 .ةيناقوفلا ةثالثلا رطسالا امأ ( ةر وفحم ريغ ىأ ) ةزراب ريغو ةروملاب ةباتكلاو

 :ةبورضمو صح رملا لع ةرود# امهم 5 ثلاثلاو لوالا رطسلاف 6 ةزراب اهم انك

 .روفم زرأب ىلثلا رطسلاو 6 دحاو ركود دوس وح امهماق صضرعو 4 كاما نوللاب

 ىهتنت ام رخآ ىف هسا روك ذملا بت دقو نيرتميتنس وحن هماق ضرعو رمحالا

 ىلمقلا رادحلا ف هب انكلا

 ءرطسلا ىنف اًضِنَأ رطسأ ةعبرأ جراما نم مالسلا باب ىلعروك ذملا بتك دقو

 اا مبارلا فو ةيرعش تام أ فلاذلا رطملا قو. ةنئارق كانا قاقلاو: لوألا

 ٠ نامع لآ نيطالس

 .ىلاعت هللا همر قوذلا نسحو لاجلا ىف ةءا روكذملا طخ نأ ةقيقطلاو

 هأوُدم نسحو

 غلاصلا نب نمحرلا دبع

 .ءاطعا عرتخا نم لوا وه هنإ لاقي طخلا ىف اماما ناكو ىمسولا دع نع ذخا

 .هريغ ملعتب اهمحاصل زيجاى أ ةزاجالا كارنالا دنع ىمسنو اهةحّتساإ نأ ةداهشاا

 ىلا ةعطقلا ىلع همها تئاكلا عضل ال نانيطاطخلا دنعاعدق ةيراجلاةداعلا تناك دقو

 ( ةداهشلا ) ةزاحالا ىلع لصحتي نا دعب الا اهتك

 .نيتئسب ىمامالا هللادج خيشلا ةدالو ليق ىا ا_بيرقت ه 848 ةنس قوت

 ةربدسل ةدايز م ةقفحتلا نه ا_جرتم 2 ا ثالث وأ



 د مع

 دمحأ نب دمحأ نب لمح | نب هللا كمع

 ماملا هلو طوطخلا عاونا فرعي ناك باشحلا دهم ىلاب فرعبو زاجملا نم هلمصأ
 فلا هاطعأف ةريبه نب ريزوال اه اد هاو وحنلا ىفةلاسر ةرم خسن ةيبرعلا مولعلاب

 . ةفحتلا لرد اجركم ىهتنا هازل ةئس قوت ةششج

 يدنطاملا نرسم ةرسلا قب هللادبع ديلا

 ةتسلا مالقالا ديم طخخلا نسح ناكف نامع ظفاحلا نع ذخا لصالا قكرت وه

 ةس ىف هنم ةزاحالا ىلع لصحمو روكذملا ىلع ٠١54 ةنس نم ملعتلا ىف ًادتبا
 انحبعم نرشعو اعبرا بتك تا ونس عبرا ةدم ىف طقعا ىف غبن هنا ىا ه٠

 فتراظلملا ةيعع قحتلا مث ثلاثلا ناخ دمحا ناطلسلا صاياممتك نافحصم اسهم

 بهذلا نم هيلا لسرب ناك ام اريثك و هماعناو هتافتلا عضوم ناكف ر وكذملا

 ةفحتلا نم اجرتم ه1 . ه ١١55 ةنس قوت ايادطاعاوناو شامقلاو

 قربصلا هللا كمع

 فب رش فد صو ه-طخ دحوبو ةدوملا ةباهم ف هطخ نأك دادغب نم هلصا

 ها ةئاعستلا دودح ىف ىوت هتدعاق ىلع جمب هللا دم ذاتسالا ناكو ةناتسالاب

 ةفدعتلا ند اج رام

 ىدركلا مستفلا ىل نب ىسيع نب ىلع

 فرعيو ؛ اهملع اماح هدلاو ناكو ( ناتسدركب ةريهش ةدلب ) ليبدأ نم هلصأ

 لاومأ بحاص افيرظ ابيدأ الضاف ناك - نبدلا رفن ريمآلا نبا نيدلا ءاهي بحاصي
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 بحاص وهو نسحلا طخلا بتكي ثناك.ذ توقاب نع اغا ذعخا ةريق بعلو

 اجرتم ىهتنا ه 59؟ ةنس قوت فيطلا ةلاسرو ةعبارلا تاماقملا باتك
 ةفحتلا نم

 قوصلا ىحن نإ ىلع

 هيلا راشي نيطاطحلا رباك أ نم ناكو ناخ دمت ناطلسلا حفلا ىلأ رصع ىف ناك
 عمال طسوألا بابلا ىلع هطخب بتك ىذلا وهو هدلاو نع طخلا ذخأ نانيلا
 وهو تلاز مأ نآلا ىلإ ةباتكلا تيقب له ىردن ال نكل روك ذملا ناطلسلا
 < ه 87* ةئس «همحاص زع هللا دلخ» روك ذل اناطلسلا ةءارسىلع اضنأ تح ىذلا

 ةفحتلا نم امجرتم ه ١ هتانو حجرات رك ذب لو

 ىنرهش لع نيع

 جات نع ذخا ىتاوردلا صخالابو نسحلا طحخلا بنكي ناك زيربت نم هلصا

 ةهدتلا نم اججرنم 2ا ١١١٠١ ةئس أدو>وم ناكو ىدنفأ لى ةداز

 هلعج ىمد ناخ اشاب مماق ناكو طحلا نسح روكذملا ناكهدلاو مما ركذي مل

 تنك دذو ةزاحالا ىلع هنم لبمح و ةداز ىل وديع ىطصم نع ذخأ نايدصلا ملعم
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 لع نا ىدكوأ دقو ةئرس لن وعرس هرممو هرم ىنس ددعل ةفيرسذلا فدئاضملا نم

 ها ١١4 ةئس روكذملا وت 00 نذددو هنفك ىف هيتكا فحصم ل

 نم رئانتي امو ديدصلان عهل ةنايص تيملا عم نآرقلا نم ءىش نفدزوجيال )١(

 ىعرشلا مك-حلاب افرام نكي مل ابر روك ذملاو حاصلا هلمعالإ ناسنالا عفتيالف تيبلا

 5 ةين نمسح نع كدب ىكدو و



 ل ميكو

 الاف ناكو طخلا نسح ناك م هدلاو نع طمخلا ذخارونلا ءارو ام ند هلصأ

 ةفحتلا نم اججرتم ه) ه 75 ةئس قوت افيفع ادهز املاح

 ىدركلا قورالا د نير

 ىْل ويص ةداز ىنطصم نءاضيا ذخا مْ ةفياخ بحر نعال وا طخشلا خا

 بتكو اريثك هب لغتشاف هيف مدقتلاو طحلا ةداحا ىف ةديدش ةبغر هل تلصح مث

 عماجلاب رادكسإبهدي طخ دحاو فحصم دحويو افحصم نيعبسو عبسو ةئاعبرا

 ها نرمعملا نم ناكدقو ١١6١ ةنس قوت ةدلاولا ةناطلسال بسني ىذلا ديدحلا

 ىدرفلا ىعافرلا ىلع ديسلا

 هتججرت ىلع فقن ملو ةمات ةعارب هيف عربف ىركشلا ناملس نع طحلا ذخأ

 ثلثلا طلب عيدب بيكرت ىف ةلمسب ه 17417 ةنس ىف بتنك دقف « هطخانيأر نكلا

 اهللختي ءاضيب ةغرفم اهماعي كلملا ةروس ةلمسبلا لخاد بتكو « دوسالا ربخلاب

 ارتميتنس 1٠١ هلوطكيع* قرو ىلع اهيتك « ةباتكلا تنيزاضلا ءاضيب ةليمجشوقن

 هذه اندجو « ناريميتنس ةلمسبلا ةباتك ىف لقلا ضرعو ارتميتنس 5٠ هضرعو

 هل اهادها ىرايخلا نيساي دمحأ ديسلا ذاتسالا لضافلا انقدص دنع ةلمسلا

 انيلا امادهاب روكذملا انقيدص : ركت ١ 5ا/ ماع ةنيدملاب انك اماف هئاقدصأ ضعل

 6 لكش)اهمتروسهذهو نيما هيلإ نسحاو أريخ ىلاعت هللأ هازح ىركذلا ليبس ىلع



 .ةرونملا ةنيدملا ىلا مدق مث ةناتسالاب ناخ ىنطصم ناطلسلا دجسع اطاطخ ناك

 بتكىذلا وهو (نفرازوم) هنوبقلي اوناكو ىوينلا مرملا عدوتسم نيمأ ةفيظو»
 هرصا ىلع بلاغ هللاو ) ىلاعت هلوق مالسلا باب لخاد نم فيرشلا مرجلا رادح ىف

 . ( نوماعيال سائلا رثكا نكلو
 ىف ةنيدملا ىلع ا نيه ناك ىذلا اشأب ى رثل نأ 6 ةب الا هزه هتباتك برس و

 تايآ ضعب ةبجلا كلت رادج ىلع بتكي نا روكدملا يما كارثالا كح رخاوأ

 .مايأ كلذ ناكو اهنم أئءيش دصقي نأ ريغب ةبالا ةذه روكذملا هيتكام ل وأف ةيئارق

 بتكيال نأ هرما بتك ام ىلإ اشاب ىرشت رظن اماف كارئالل نيسح فيرشلا ةبراحم
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 دمتف كالذ ناك دق لعفلابو هرما ىلع بولخم هنا هسفن ىف عقو ثيح ايش اهدعب

 . ةراس ةندملاب روكذملا ىدنفا ع قوت اريسا هذحاو هيلع نيسوح فيرشلا رصتنأ

 ىلاعت هللا همحر ه7

 ماسرلا رمح

 .طحخلاىف امامإ ناكو افيطل الضاف ناك ناتسكرت لامعأ نم بوكرأ نم هلصأ
 ىدهو افدصم نيثالثو انس بتك ىدنفا دم اوناك نع ذخأ هيف انبان



 ل ساس

 هزيد>وةينج لا هيلع 9 و هنم هلرقف ىلاثلا ناخ دمحا ناطلسال اد>او افدصم

 ه1. ةنسرادكساب فوت ةروطملا ةضورلا ىفهلءحيل فحصملا هاطعأو زاجملا ىلإ

 ةفحتلا نم اجرتم ىسهتنا

 افنحصم رشعةتس بتك روكذملا نإ ةتمحرت ام ناطاطخو طخ باتك ىفلاق

 هينتف لقتلاف ىهسهنكلاهنم لقان وهو نيطاطحلا ةفحم بحاصهركذ ام حسألا و

 ىئصو ىلع
 ى هتاقوا رثك | ىغمو رميزال نع ذخا طحلا نف ىف ريظنلا عطقنم نك

 نك |جحركم ىسهنا هه ١5617 ةنس قوت ةبطخلا راثالا نم ا هلو بالطلا ميلعت

 ناطخو طخ

 ىئطل ىدنفا ىلع

 ةقرو ةرشع تس قيقدلا خسنلا ملقب افيرش افحصم بتك امراب اطاطخ ناك

 ىلإ ةيده همدقو نينس ثالث ىف هتباتك ملأو ه 181 ةنس ريغصلا محملا نم

 ةرومعملا رهزالا ةيتكم ىلا ادهأب مركت هومسو ىناثلا اشاب سابعرصم ىوبدخ

 ىلا 105 ةئس نم ةتباتك ىف لغتشا روك ذملا نا لاقيو ؛ نألا ا دوجوم وبف

 هتباتك دعب هرص,دقفهنإو لاغشألا ناويدب اسدنبم كاذ ذا ناكو 211 ةتس
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 للاعت هللأ همدحر

 ىنابفصالا ىليلخ نيدلا ثايغ

 .مظعالا ردصلاةربقمىف دجويو اعرك افحصم نيعبراهط# ىتكطملاديج ناك

 .ىلا ءاح هنا ريغ هتافو مرات فرعل : هشكا ىذلاريخالا فحسصملا ايكرتد اشاب دارم

 ناطاطخو طخ نم اج رثم ىهقنا ره 8/7 ةئرش توريد



 د 1

 قريعلا ق ىلا افي واطق و كقواف

 باتكلا خيشب بقليو هيف ةسائرلا تبتنا هيلاو طحلا ىف هرهد ديحو ناك
 ةقفدلا ند اجرتم ىهوتنا فمجر روش ف ا//ا/ا/  ةمس قون"

 طخلا نم ريغصلا قيقدلا بتاكي ناكو طوطحلا عيمج فرعل طخلا نسح ناك

 5 أ هتافو مرات الو هع[ ففرعل و هملع اماو راصف ىرايغ هيلع قلطا اذلو

 ةفدتلا كر* امحركم

 ىناليحلا ىرايغ

 كلذل أريغص اقيقد اههتكيو طواطخلا عاونا فرعل ارعاش اسدا الضاف ناك

 ةفحتلا.نم 2١ ةافو مرات الو مهما هل فرعل و ىرايغ هيلع قلطأ

 دبع نع ْذخا طخلا نس> ناكو؛ ايكرتب ةيساحملا ل سيئر ىتاثلا نواعملا ناك

 نيعساو ةسمحو ةئام بتك ةزاجالا ىلع هنم لصحم و ىجينيج هداز ىدنفا نمحرلا

 ةفحتلا نه اجرعم ىسهتنا ه2 ١١41١ ةئس ر وكذملا َْف وف ا رش افندصم

 ىدم الا ىرايغ مساق ديلا

 رهتشاو هللا ديع ديسلا ىلع ثلثلاو خسنلا ذخا انانف اغبات الضاف ناك

 زدالا نم ةبح ىلع صالخالا ةروس بتك دقف بوبحلا ىف ةباتتكلا ىلع هتردقب
 ةفحتلا نم اجرتم ىهتنا ه ٠١5 هنس قون“



 ل مج

 ررحلا ةيطق

 .لكشلا نم ىبرعلا طملا ليوحم ىف أدب ىذلا وهو ةيما ىب رخاوأ ىف نآك
 بتكا روكذملا ذاك دقو «نآلا هيلع وه ىذلا لكشلا براقي ام ىلا فوكلا

 رابخاو فحاصملا هل بتكب كلملا دبع نب ديلوال امطقنم ناكو هنامز لها
 باتكلا لثاوا ىف هركذ ىلا ةراشالا تقبس دقو ٌثراعشاو برعلا

 .بحعا هطخ ىأر امل دايع نا بحاصلا نأ ناك_لخ نبا ركذ طمخلا نمح ناك
 : هيف ليق امو ( سواطلا حانج مأ سوباق طخ اذه ) هيف لاقف هب

 ءاوهألا اهدادم ناك ىد> 2 هوهش ساق ك نك هطخ َْف

 ب لئاقلا وهو 5٠6 3س لِمقو م5 ةئس قوت

 رطخ هل نم الا رهدلا دئاع له انريع رهدلا فورص) ىذلل لق

 ر ردلا 2 ردعق ىمقأب رقدسلا و فيحةق وذ ا واعت رحبلا يي 0 امأ

 رمقلاو سمشأالا فسكي سيلو ددع احلام مو ءامسا| ىنف

 نع ذخأ هتذئاسأ نم ةعل رأ مدخ الّضاف ناكو طخلاب اروهشم دادغب ىف ناك

 نر نيسمخو نينئا مجارت اهيف عم 494 ةنس ىف ةلاسر فلا دقو ىبليدلا كلام
 تراطاسلا مأب كلذو ةيكرتلا ةغللا ىلا ىن آ ىدنفأ ىلاع اهمجرت دقو نيطاطحلا
 ناطاطخو طخ ندم |(حركم ىجهنتأ هتافو خيرات لع فش و فا دأص

 هام قىداق مساق

 بتكي ناسنالا نأ ةيراجلا ةداعلا ذا دحأ لكل ينأتي ال اذهو ىربيو هارسيب
 .ةريسي ةدايز عم ناطاطخو طخ نم (جرتم ها أييرقت 46٠ ةئس ىفوت ىعلا هديب



 تدم مو © مسح

 ىدركلا ىيطللا لدم نإ سلوا نب ريبك

 نم ةريهش ةدملإ ىهو سوماقلا ىف ك حصأ ةيناثلاو ليراوا ل سرا نم هلصا

 ابيدأ الضافاملاع ناك هداز ىضاقب رهتشاو ندلا ريهظب بقليو « "7 داركألا دالب

 زبربت ناخ ماس ناطلسلا حتف املو ناذيلاب هيلا اراشم ريظنلا عطقنم ناك !رعاش

 مماق هاش ةيك سوو ضفاورلا ىدمأ نم ةدخرطاو 0 ف روك ذملا لضف فرع

 ةيبرعلا طوطخلا عيمج فرعي روك ذملا ناك هب قيلي ايصنم هدلقو ةناتسألا ىلإ

 راثآ هلو هش ىذلا دمحولا وه هناف ) ىمرافلا ىأ (ٍ قداغتسسا طخ صخالابو

 ةريسا ةدابز - ةفدحتلا ند اهذام ىهتنا ره ةا ١“ ةئس قوت ةريثك

 ىناره ندلا لاك

 أرهام ناكو( ىمرافلا رطل اي سخألالعو ةعمسلا طواطخلا فرعل ناك

 بسامط هاش ةيعع قحتلاف قارعلاىلإ ناسارخ نم ج رخمىركلا نآرقلا ةءارقفف

 ره 8/5 ةئس دهشع قوت اريثك هيلع معذبو هيءأ رش ذدلت ناطاسأا ناكف مرقم

 . ناطاطخو طخ نم ه١
 بو حرك يتم

 ةعركلا فحاصملا نم اريثك بتك نسمحلاف توقاي طخ هبشب هطخ ناك

 ةروهشم ةنيدم لوألا ناعضوم لدرأ : لودلا راثاولوألا رامخأ ىف لاق )١(
 ع 5 ع 7 سا

 98 أ ماشلا رح لحاسل أدمص ةشدل مسا ىلاثلاو ةريثك ليواقأ همق سانللو ناسنإ



 كح ءعوأ كك

 دودح ف قو:ثلاثلا ناح ىئط هد ناطلسلا عمأج 05 فودوم فدع صم أهم دحوأ

 ٠ ام>رتم ةمدعتلا نه 2 / فلالا
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 ملأ فرح

 ةاّقم ندمت ريزولا

 موب هيدالو تناكر وهشملا طاطملا ةلقمنب نيسحلا نب ىلع نب دمت ىلع وبأ وه

 قى قوثو دادغبب نتئامو نيعيسو نينثا ةنس لاوش رخاوأ ىف رصعلا دعب سيما
 مثأ ىذلا وهو ةيرجم ةامالثو نيرشعو نام ةنس لاوش رشاع دحألا موب

 ىذلا لكشلا ىلإ فوكلا هلك ش نم طحخلا ليوحم نم رر#لا ةيطق هب ًادبام
 سدنه نم لوأ وهو ( ناكلدخ نبا ىرمز ىف ىأ ) نآلا هيلع وه

 ديد .ةراكو 2 ا زييض ايظدقوب لظقلا اهداعب او ايدام نكقودقورألا

 هللا دبع هوخأ كلذكو ةكماربلا عئانص نم ررحلا لوحألا نع طملا ذخأ

 ناكو نينس رشعب دوك ذملا دي هيخأ ذاق ودعإ ىأ "4 ةنس ىقوتملا ةلقم نءا

 برذ هطخو نيم فحصملا روك ذملا دم ىلع وبأ بتكو ةدوجلا ةياف ىف امهطخ

 : ىلاعثلا روصنم وأ لوقي هيفو لثملا

 القم تلوح ول هحراوج تّدو هالقم هاءرأ نم ةلقم نبا طخ

 دارين هزار نين رو نونلاو: . ا ديحت ف يحتال ركعت نويل

 هيفا رخآ لاق

 مبسم ةفعو نامت ةكحو ةهلقم نبا طخو نابيحس ةحاصف

 روي ءامال هيله قولو: لفظ ظاونعرأا قل فدل اذإ
 ةسينك ىف هوعضوف مورااو نيماسملا نيب ةنده باتك بتك ةلقم نبا نإ ليق



 ا انا

 ف موني ةلمح نم هنولعجميو دايعالا ىف هطخ نسكل هنوزربي اوناك_ف ةينيطنطسق

 تادايعلا توب صخا

 اهجارخ ىبيو سراف لامحتا ضعب ىلوتي هرمأ لوأ ىف ةمجرتلا بحاص ناكو

 م هللاب رهاقلا هرزوت_سا 9 هللاب ردتقملا مامالا هرزوت:سا نا ىلا هلاو>ا تاقئتف

 ام تمدخ دي » لاقف قتلا هدب هللاب ىضارلا عطقف هيلا هب ىشو مّ هللا ىضارلا

 لاق مث « صوصللا ىديا مطقت ام عطقت نيتعفد نآرقلا اهب تبتكو ءافلخلا

 بيرق ضعِبل نم ضعبلا نف اضعب كباف كضعب تام ام اذإ

 اًضينأ هلوق نف اييدأ ًارعاش ناكدقو
 اونايو ىل سائلا فشكتاف موي فصن رهدلا ىباداع

 نامزلا ىل دام دق اودوع ىنع نوضرعملا اهأإ

 ما هلوق نمو

 ىنيع تنايف م امعأب تقثوت نكل ةايهلا تمكسام

 ىبددعب اومهايند ىبومرح ىتح ىايندب مط ىند تع

 ينوظفح اف مهحا وداطتحا ديف تءاماما اه كلف قلو

 ىيبف ىيع تناب ىبايحاي شيع ةذأ نيل | دعي سيل

 دعل عطق م هن بتكد و عوطقم وهو هدعاس ىلع: للا دشإ ةلقم نبا ثاكو

 هيفبو ةيذج هدبب ءاشرلا بذجيو رثبلا نم ءاملا ىتستسي ناكف سبحو هناسل كلذ
 اهوبا ناك هل مأ مسا ةلقمو « ىلاعت هللا همر تام نأ ىلا سبملا ىف ىتبو ىرخأ

 . املع بلغف اهسبا ةلةماي اط لوقيو اهصقرب

 تادايز ضعب 2 ناك-اخ نبا نم راصتخاب 21

 زازملا دا نب 2

 ,ىدادغيلا زازبلا بتاكاا ىراقلا ديعس نب ىلع نن دسا نب دمت هللا دمع ونا وه



 سا مناف سم

 رثع ةتس ةنس مردلا نم اتلخ نيتليلل دحالا موب تام باوبلا نبا خيش وهو

 . ةبزينوشلاب نفدو ةناءبراو

 بلا نم الإ سك ال امونق عرولا ريثكا انيهاز اخاع تاداسلا رابك نم ناك

 توقتي ناك كالذكو ةرجالاب فحاصملا ةباتكل اعطقنم طخلا نسح ناكف هدب

 نم رائد نب كالأم تب لخدنتال مهللا هئامد ف لوقب ناكو صوخلا لم نم

 نايملا نب د

 ايتاك ناك ةيسرم لهأ نم هللا دبع ابا ىنكي ىراصتالا دمحا نب دمم وه
 نا الف هلام هئارو نك هأرب نكد نإ ىحد امزق ناكو 0 قئار ارعاش أعمل

 ره 65٠" ةنس وتو ايقيرفا ىلإ هجوت تاونس ىتاك

 ىلاراطلا دوت َ ل

 اهعججاب طوطخلا عاونا بتكي ناكو ةياغلا ىلا طخلا ةدومي اروهشم ناك

 ىلا رفاس ناكو ةيناطلسلا ةمالعلا دلق اعرو اهسانحا فالتخا ىلع اهماسقا دلّقيو

 هدياقتب رصم مباح ىلإ هربخ لوصو ىلإ تدا ةتئاك هل تامح هنا قفتاف رعم

 دعل ناك_ف هنيع تعطقف فرتعاؤ كلذب فارتعءالاب هيلع ا و هرضح ساف ءارغطلا

 بتكدو مقلا اهب كسعو ةقرخ هدب ىلع فاد كلذ

 ىرق نه ةيرق ىهو ةنراط ىلإ ةبسن ىباراطلاو ابدرقت 2 ١٠١51 ةنس ىوت

 راصتخاب رئالا ةصالخ نم ه ١ كيلعب
 حسيرات 0س - م



 ل "ه5 -

 ناكو طحخلا نسح ىف عربو بدأآلاو ملعلاب لغتشا ماشلا لضافا دحا وه

 هقرظتلا ىف ايسائتم امونتم هطخ ناكو ةرشملا نمح ةرابعلا واح ثمصلا ريثك

 موضع هيف لاقو دأ طشك هيف دحوب ال اعرو

 نوكس راقولا للح نم هيلعو لماكر حن لاضفالاو لضفلا ىف

 نونكملا هردو ديمعلا نباو ىهنلاو ةءاتكلاىف ةلقمنبا قاف

 خا ثذويعو سفنا هلا ومص احلا هر اءضورلا رهزك دا

 ةصالخ نم ه١ .ه ٠١ الال ةنس هةافوو ٠١ ةزس هيدالو تناكو

 . .ناهتكا والا

 ىقشمدلا لايك. لا تاكرب نب ل

 ىف رهوجلا نم ةميق ىلغاو طيضلا سحو ةدوملا ةراغ ىف هطخ اعراب امئاك ناك

 ىف سانلاىلاغت ةريثك ايتك بتك و اهفالتخا ىلع مالقالا عاونا بتكي ناكو هتقو

 ريثك ناك و « دحأ هعمجم ألام مورلاو مجعلا ةذئاسا طوطخ نم عمججو اهنامئا

 ىف ةينيطئطسقلا ىلا رفاس ناك بناجلا نيل عبطلا فيطل قالخألا نسح دئاونلا

 اهي جوزتف قشمد ىلا عجر م ريق ريغ هل ليمخ طلع نب فارش ناطاطلا نم

 نم ها. اه 5١٠ا/ ةنس ىفوت هتايح ةدم بتكلا ةباتك نع رتفي ال ناكو

 راصتخاب رثآلا ةصالخ

 قشمدلا ىعابسلا ىاطصم

 عاونا ضعب ةفرعم ىف ( نيقيلا ) ةلاسر بحاصو قشمد ىطاطخ نم وه

 ةدوجوم 187 لوا عيبر 35 اهفيلأت نم غرف ىذلا نيطاطحخلا ضعبو طوطملا

 ابل ةذوخأم اهنكلو ةعو.طمريغ رصمب ةيدرعلا بتكلا راد ىف ةلاسرلا هذه
 دب طب نأ ام ىلع ةبوتكم ابيرقت ةفيد نوثالث اهتاحفص ددعو فارغوتوفلاب
 . ىسرافلا ظحلابو فلؤملا



 -س ام“ حن حم

 3 نانا شم

 ةعبس بتكب ناك « !ةنيكشم» ذاتسالاب فرعي هنكلو همسا ىلع فقن 0

 تاناويح ن ٠.4 ةيمجي تا_موسر هرفاغد ساطر | ىلع م طوطحخلا نم عاون#

 1١٠٠١ ةنئس اكء ةئيدع قوت ؛ طوطخلا ع اوناناضيا هترفظب بتكي ام ناسناو»

 2 1 ةئرس ةثأم و هرم و م

 قيم انناعوو عاود
 قوذ امطو ةقاشرلاو نسحلا ةياغ ىف (هطفن ةناتسألا ىطاطخ-رهشا نم اناك

 ةنس ةناتسآلاب ( ةءوت ىا ) قشم امط عبط دقو ةيطخلا بيكارقلا ىف ميلس'
 ىلع ىوتحمو ىتاويدلاو ىسرافلاو ةءقرلاو خسفلاو ثلثلا ىلع ىوتحم 00

 ىف طخلا سردم تزع ىدنفا دمت نا 5 دقو « ةيفخ زومرو ةقيقد تاداشرأ'

 ةقفشلا راد ىف طخلا سردم نيسحم ىدنفا ظفاح ناكو ىتاطلسلا بتكملا'

 امهتافو حيران ىلع فتن ملو ةناتس الاب كلذو ةيمالسالا

 ندلا لالجي فورعلا دوك

 هل فقن ملو نسملا ةياهن ىف هطخو 3 رب هلصا نا رهاظااو ريهش طاطخ وه
 ثاثلا ىطخ ىف ىهو هتءارببهل دهشت ةعومطم لا ةيطخلا هتعو# نأ ريغ خيرات لع

 طخ ىفلوالا نايرات ةعومجنارخآ ىفأ اهبتلك ةنس ىا ىف لعل مل نكلو خسنلاو

 ه 1١١9 ةنس وهو ثلثلاطخ فىلاثلاو يباسملا مقرلاب ه ١١11 ةنسوهو خسنلا'

 فاضا نيئنس دعب مْ ثاذدلا طخ الوأ انف نتك 9 لوقن نا ام: ع الو فورحلا,

 نأ انيكع ال ع نرق نم. ناك انيتقراتلا نيد فتلا نمزلا قآل خمنلا طخ اهملا

 هيف روكذملا ّثراتلا ىف ثلثلا بتك (طوا نيصخش طخم ىه ةعومجملا نا لومتن

 نآل امهنيب مجىذلا وهاهعيطب متاقلاو هيف روكذملا يداتلا ىف خسنلا بتك امهيناثو

 نا ا:نكعال كلذكو لمأتلا دنعكلذ رهظإ اك دحاو صخشل هلك ةعومجملا طخ.
 ناك ةرص لوأ اهعيط نآل اهعبط ةنسل خيرات وه خسنلا طسخ خيرات نا لوقت
 ةقيقحلاب ملعا ىلاعت هللاو ه ٠1ه ةنس
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 دوم ىزض موصل ارينا طامي"
 (و١ لكش

 هداز ىدنفا سن دم دمت ذاتسالا

 ,ىدنفأ مهارإا هدلاو نع طحلا ذخا هدبع ىف نييرصملا نيطاطخلا يش وه
 .فلأ دقو خسنلاو ثاثاا ىف ةسارك هلو:رسعم لهأ نم نيريثك ذاتسأ وهو سنؤم

 لو رصع عوبطم وهو ( فورحلا مسر ىف فولأملا نازيملا ) هامس طحلا ىف اباتك

 طخلاىف هتذمالث دحأ اهب زاجأ هدب طخ ةخسن انيأر اننا ريغ هتافو خيرات لعفقت

 ركذو

 نم ةخسل هل اطار 6م رص ةمب علا بتكلا رادب ةدو>وم ىقو 2 151 ةئس

 .دودحف قوت هنأ تلاغلاو 6 ةعورطم ىهو ره ١ ا/ا/ ةئرس انيتك تاريخلا لئالد

 ف اهيتك ةخسنلا هذهو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىلإ اف هدئنس

 ًامقاب هركذ لازب الو ةملطلا نم ريم مح هراد مْ ناك دقأو 5 |" ةئس

 ] . ىلاعت هللا هجرذآلا ىلإ رصع



 دل ؟مةا/

 رفعح كب د

 نيطاطحخلا نمريثك هيلع ج ر#وروكذملا ىدنفا سذوتم د#ت ذيمالت نم وه
 فورح بتك ىذلا وهو مولعلا راد ةسردع طخلا سردم تراكو رصقت

 ى طيسولا نم ه ! هنافو خيرات ىلع فقث لو نآلا لمعتسملا ةيريمآلا ةعبطملا
 ىبرعلا بدالا»

 مقار ىطصم

 دقو ريثكلا هنم دافتساف ميلعتلاب هل نذاو ىل هلقد هللا دنع ديسلا نع ذْحأ

 ىهتنا ١181١ ةن-س نايعش روش ف ةأذ قوت ةفدرشلا تفخاضما نم ةئام تثلا

 ةفحتلا ند اجركم

 ىسامالا هللا ده خيشلا نبا هدد قطصم

 ذاتسالا لع لكي ذخأ هدلاو فو: املو روكذملا هدلاو نع الوا ذخا

 دجويو طخ لك دلقي مبان ناكو رادكسا ىلا مجر مث جلا ىلإ بهذ مث كانه هب

 ةفدتلا نك امحركم 2 6 ةدس قوت ةيناماسلا عماج ف دحاو ىدع مم هلا

 2 5 (1١

 '" ىرهش رهاط دمحم ذاتسألا

 دنع دسيسلا ىلع ثاثلا و خسنلا ذِخأ اك رد نداق تسلا لحسم ما ما ناك

 ليمج ناكف ةزاجآلا ىلع هئملصحمو ةرماعلا ىارسلاب ذاتسالا ىدنفا ملحلا
 ةفدتلا رم امج را ىميتا ١١الا/ ةئس ىفوت ةفاظنلا ديدشطخلاا“

 )١( ايكرمي ةدلا رهش ىكسا ىلإ ةمسن .



 كل 0

 ؛اّيكذ الضاف ناك ه 1١94 ةنس رهش ىكسأب دلو ىلج ىلويق ىرك أب فرعلو
 .نقئاف ىلهلقديب فورعملا هللاديعديسلا نع طخخلا ذخأ مولعلا نم ريثكب افراع ابيبل

 ٌماتسا راصص دقو ةنس رشع ةينامث .هرمعو ةزاجالا ىلع هنم لصحمو ةتسلا مالقالا

 .د#م نف رازه ذاتسالا مهنم ٌحاشم ةمج هلو ىلوبارطلا ىلاطلسلا ناويدلاب طخلا

 .بيهذتلا نف امهنم ذخأ دققف ىرادكسالا ىلج ىلع ذاتسالاو ىلسورب ىدنفا

 .ذخأ دقف ءابطالا سيئرب فورعملا هداز بتاك عيفر د ذاتسالا مهنمو شقنلاو

 أدب ام ريغ ةماث افحصم نيتس تك دقو هيف روكذملا هزاحاو قيلعتلا طخ ِهنع

 .ةروس نم كلذكو ماعنالا ةروس نم افلأ بتكو اهمتي لو فحاصملا نم ريثكب

 ةفيرشلا ةيومنلا لئامشلاو تاواصلاو داروالا نم كالذ ريغ بتكو فيكلا

 همحتلا ند راصتخاب اح رم أ دو نودسو ثالث هرمو هه ١1١1 ماس قوت

 ىحيسولا دك خيشلا

 .خسنلا هتداجاب رهتشاو ىفريصلا هللادبع خيشلانع طملا ذخأ دادغب نم هلسا

 ةفحتلا نم اجرتم ىهتنا ه 859 ةنس ىوت اليلج الضاف ناكو ثاثلاو

 هداز ىروا 0

 .لصحمو ىجلويص ىدتفا قطصم نع ثلثلاو خسنلا ذخأ زق هرقب بقليو

 هكذا لوالا ثاخ دمجأ ناطاسلا عماج نينذؤملا سدئر ناك دقو «ةزاحالا ع 4م

 يم

 ف ١٠51| ه1 لف قوت داروالاو ماعنالا ةروس نعد اريثآو اعرك امحصم نيعلرا

 ةيدتلا ند امحرتم ىهتنا



 ل 68 دع

 ليعاتسأ قزن نيدلامعاصم نب دمحم

 ناك 5 أدبج ثلثلاو خسنلا تبتكي ناك و انطف ايكذ ناك سدقلا نم هلمصأ

 ةكلمهل تناك و صالخالا ةروس زرالا نك“ ةيح ىلع ك0 دقف بوبحلا ىلع بتكم

 ةفحتلا نم امجريم ىهتنا ه ٠١8١ ةنس ىفوت هيف نيفتلاو طخلا ىف ةريمك

 قداص دخ نب رهاط دمحم

 راو نفذدو ناضمر روش ىف اا ةاس قوت ثلثلاو خسنلا ىددح فاك كديعس

 ةفحتلا ند اموركم 2١ ةناتسألاب هدّلاو

 الضاف ناك ؛مسمسلا عيدي نأك هناأل ىلامسمسلاب بقلو ىنامسمسلا ىلع نب دمحم وه

 415 ةنس قوت طحلا ىف دحأ هلئاعال ناكف ةلقم ن دمت نع ذخأ ايوحت ابدأ

 ديع نب هللا ديع نب ىلع نسحلا ىلا ريغ اذهو « ةفحتلا نم اجرتم ىهتنا

 ف اسما ناقثلا

 سابع نب رهاط دمت

 'ىدنفا ىحم ىراص نع دا اديح ثاثلاو خسنلا تبتكي طخلاب 257 ناك

 ةناتسألاب ه 1١174 ةن_س ىفوت « ةرشاعملا فيطل ابدأ ناكو ملعتلاب هل زيجاو

 ةفحتلا نم اح ركود ىهتنأ



 همم و. تس

 دمحا نب دم ديسلا

 هنم لبع#و ىدنفا ىل لق ىدب ذيمات ىدنفا فسوب جاحلا ذاتسألا نع ذخأ

 هفحصم ةئامس+ هبتك ام غلبف هتباتكب لغتشاو نآرقلل اظفاح ناكو ةزاجالا ىلع

 ةفحتلا نم امجرتم ىهتنا ه 1141 ةنس ىو ةناتسألا ىلا رصيق هدلب نم لحر

 هزاجاو قدلعتلا طخ كلذكو ىدنفا حلاص جاحلا نع ثلثلاو خسنلا ذخأ

 ةفحتلا نكد اجركم ىهتنا ةلئس 58* هرمتو رادكساب ٠٠١١| ةئس قوت روك ذملا

 قيسلا قيفش دمك

 فقن مل ثاثااو خسنلا ىطخ ىف ىلوطلا ديلا هل ريهش نئمةمو ريبك طاطخ وه

 نونبالو لام عفنيال موب ) اهيف بتك ةحول هل ائيأر اننا ريغ « هئايح خيرات ىلع

 ىف ةدوجوم ةحوللا هذ-هو 2 1797 ةئس اهيتك( ملس بلقب هللا ىلا نم الا

 ةنيدملاب ةيدومحملا ةيتكسملا

 اديلجم دل# ءزج لك خسنلا ملقب اءزج نيثالث ىف افيرش افحصم هل انادق

 ةءاتك فلكست دقو اعبدب اشقن هشقنو هههذو ه ١١05 ةنس هيث ادح ارخاف

 دو# ميركلا فحصملا اذه فقوا دقو « ايهذ امئامع اهمزج نيثالث هنم ءزج لك

 بالود ىف مسيسلا بشخ نم قودنص ىف هلعجو ىبدملا مرهلا ىلع اش ىرسم

 خيش اشاب ىطق رات دما ديسلا ةراظأ تح ايبهذ اهينج نيسمح فلكت لقتسم

 ةمالعلا موحرملا ةرضح نأ هتيفقو ةجح ىف رك ذو « كارتالا دبع ىف ىوينلامرحلا

 يوبالا مرلا ىف هسفنب هيف ةءارقلا ىلوتي ىذلا وه ىرايألا دمحأ نيساي ديسلا



 مبا

 قاع هوس ل ند هللا هاطفح ىرايخلا دحأ نيدسأي لجأ ديسلا'

 ىكلا ىدركلا ليعامسا نإ دمع

 ةمركملا 4 ىلإ ر>اه داركألا دالب نم ركي رايد ءاضق نم هدّْلاو لزعنأ لحل

 لغ نع طخلا ذخ اوةناتسالا ىلإ لحرف روك ذملا دمحم اهم هل دلوف اهم نطوتساو.

 5 !هتافو سرا فرعل مل المضاف اسدأ ناكو هنم ةزاحالا ع :[فحمو ىدنفا ىرون

 ةفحتلا ند احرتم

 ىراح: سلا ىسح نب د خيشلا

 عضو دقو اطخ هنامز لها نسحا ناكو اميلي ارعاشش ابيدأ الضاف املاد ناك
 ةسّو ةئام اهنايدا ددع دولا ةءاضب اهاع* ةبطخلا دعاوقلا ىف ةموظنم ةلاشر

 باتاك رخآ ىف ةعوبطمو رص ةيبرعلا بتكلا رادف ةدوجوم ىهو اتيبذوئالثو

 دئاوفلا نم اريثك تعمج ةفيطل ةلاسر ىهو ةيكرتلا ةغللاب فلؤملا ناطاطخو طخ

 اطوا ةيطخلا

 ىراجنسلا نسح نب دمحم رافغلا مرك ىجار لوقي

 ىزيرتلا 95- نب باري

 ى فدصف اهنم دجوي افحعم نيسمحو اعلرا بتك امرابا ربدق اطاطخ ناك

 هب رج 8.35 ةنس هيتك ىذلا فحصملا وهو ةناتسس الاد اشاب مهاربا نادويق مه

 ىروهاللا هللا عر 7

 ىدنطلا ىروهاللا نيسح دم ظفاحلا نو هللا حور لمت ظفاحلا وه



 ل مسوس

 .ناك هنأفروكذملا هدلاو نع طحلا ذخأ هنأ رهاظلاو اننفتم ًابيجع اعراب اطاطخ ناك
 هقاروأ ددع افيرش افحمم 2 ١١١9 ةنس ىف هل مجرأملا بتك اضيأ اطاطخ
 بهذلاب ىلحم هلواو « اموي نيسمخ ةدنم ىف عال ضالا ةنمثم ةريغ_ص ةقرو ”“٠ه

 نوكحي, نأ مزالاو ةقرو نيثالث ىف امه لك نيفحصم اًضِلأ بتكو « ناولآلاو

 بسحبف لوألا رطسلا ادعام فلآلا فرح اطوأ ةلك امهفئاك ىف رطس لك لوأ

 رادب نآلا ةدوجوم ىهو عادالا ةياف ف فحاصملا هذه نأ قلاو« ةلك لوأ

 رصع .ةيب رعلا بتكلا

 .لثم أ انضرأ ةقرو نينالث ىف! ايه ةجرألا نهاتم دلاو نيك ناو

 .فدحصملا اذه انيأر دقو هل هتباتك خيرات رك ذي لو اما نيروكذملا نيفحصملا

 .ةروكذملا ةيتكسملاب رخآ افحمم انيأر كلذكو« ةئيدملاب ةرهطملا ةضورلا ةمتكم ىف
 رطسلا ادعام واولا فرح ءود.م 4_ةئاحك ىف رطس لكو ةقرو نيثالث ىف ايوتكم

 دعبي الو ةباتكلا خيران الو هبتاكم ما هيف رك ذي مل هنأ ريغ ةفيحص لك نم لوألا
 بيغلاب لعأ هللاو هدلاو وأ ةمجرتلا بحاص هبتاك نوكي نأ

 ىلاحلا 9 مانخلا وب | كيبملا

 هرعش كلذب دهش ام ءارعشلاو ءايدالا ناك نمو نيطاطخلا لضافأ نم ناك

 مدخن دنطا لخد دق ناكهنأ ريغ هتافو وأ هداليم خيرات ىلع فق ل اننإو « ىتألا

 : هلوق هرعش نمو ؛هتم دخ نم لاقتسا مث هاش ربك أ اهكلم

 طقنلاو طحخلا فورحو همالقأ هل تازحعملاب تديش ىذلا انأ
 لهدا ود قالا ىف هتعمل قون  .ةيئئادع نموت لك ققذخا
 طقتلل سيلردبو نرظانال هجوع نم رطسرحبلا لع وطس

 ا هرطغ اير وش م ىندأ اذشنعىددح رهزح وفي

 طلاغلاو حيحصتلا مدع نان ٌثرد ردال رشعم منكل

 طشملا عرقألا سأرب بيخي مك ع<تحاسب ىلامآ لفاوق تباخ



 سل ام دس

 .ناكف ىمصعتسملاتوقاي ةقيرط عبتامث هدلاو نع الوأذخأ هاش بيطب فورعملا
 . ةفحتلا نءامجرتم ىهننا ١١/ ةنسىوت ارهام الضاف ناكو« نسحلا طملا بتكي

 داقم نب ع نإ لية

 .ةنسملا طوطخلا بتكي ناكىزاريشلا ذقنمزب رصن ن دلةمن. ىلع نذةنم وه

 .617 ١ ةئس ُْف وف بهذلاب ادحا و اكو ك6 هنأ أهعم افدعصم نيعمس 5 ىلكو

 . ةفحتلا ند |(حركم يه | ةئاس نوا-ع هرمو

 عقر رازه ىناعصم نب دمحم

 ريظنلا مدع نأكد و نونفلا نم فرعدأم ةرثكلده بتل نف فل نفرازهىنعمو

 ناو.دلا فافظوم ناكو نامع ظفاحلانعو ىدركلا ىدنفأ مها رباذاتسألا نع دخا

 .شوقنلاءاونأو بيهذتلاو مسرلا فرعيو اهلك طوطحلا دي ناك وياما ىتاطلسلا

 .ناطاطخو طخ نماج رثم ىهأت اه6١١+٠ ةئس قوت ةناتسالاب ةريقك ةءاخرات اهو

 990- ْئ ىطصم

 ارهام ناكو عيلعتلاب هزاجأو بيمن دمم نع طملا ذخأ داز نامروأب فرعبو
 ه٠1١1.211 ةنسؤوت قاروأ ةرشع ىف افحصه بتك دقو نسحلا طا بتكي

 وهو ةمطا ىلاع أعراب انازؤ طوطحخلا م ف امامإ ناك باتكلا ةلسقد بقل

 .ىف ىدبشملا بتاكلا ىلع ناطلس هيف لاق ىتح قيلعتلا طخ دعاوق عضو نم ل وأ

 . ةبسرافلاب هتموظم

 تسيلع ريم هدأ وح لمصألا عضا و تسياح و ىنح ركا قيلعل خمسا



 سس مس

 سانلا نأ كلذ ىنعمو ( قيلعتسنب) قيلعتلا طخىمسيو « تايبالا ةعبرالارخآ ىلإ:
 لمد رك ةملا تانى تاناعلاو.نئاسرا نم فوشي اميزتك 1 :اونأع
 فذمب قيلعتسن هيلع اوقلطأ هلامعتسا ةرثكلمث قيلعت خسن هيلع اوقلطأف قيلعتلا

 . اهكيفخم ةمحعملا ءاخلا فرح

 طخ عضول هقفوي نأامويىلاعت هللانمبلاط هنأطحلا اذه هعارتخاى ببسلاو
 نأ هرمأ هنع ىلاعت هللا ىضربلاط ىبأ نبىلع نأهمانم ىف ىأرف هيلا دحأ هقبسي مل
 هلكش ةروص نم ذخأيف طبلا وهو نجاودلا رويطلا نم عون ىلإ ناعماب رظني.

 . هزاربا ديرب يذلا ديدجلا طحلا دعاوق"

 فرحلك عضوو قيلعتلا طخ طبلا ءازجأ ميمج نم ناطلس ىلع ريم طبنتساف
 ةقدو ظلاغو ضرعو لوطو دموطسإو بيدحتو ريوقتو ربودت نمةقئال ةروصل

 هرصع ددرذو هرهدديحو ناك قيقا هنإو ءاريغصلو ريبكتو برو دعلو'

 اذه ىلع لخدأ دقف عبطلاب و . ةمات ةرهشو ةيماس ةناكم هلو ليلا نفلا اذه ىف
 ه.18 ةنس روكذملا فوتو نيطاطخلا غباون نم هدعب ىنأنم تانيسحتلا ضءب طخلا

 ةفحتلا نم اصخلم و امدح ريم :١ ه2“

 تزرع قطصم

 مالا هلوطوطخلا عيمج بتلك ناكو « ىتاثلازاخد وة ناطاسلادبع ىف ناك

 نع قملعتلا لَكاَو فيصأو ىدنفا ىئاصم نع ثاثلاو خسنلا ىلخأ ىقبسوملا ملعلا

 دئاصقو دارواو فحاصم ف طوطخلا نم 8-5 هلو تْرَع ىدنفأ ىراسا:

 ةفدتلا نم |(حرام ه2 | ١/64 ةاذس قوت ةهرموع لدلءحو ناك« اهريغو

 ىورهلا قيفر دومحم نب نونحم

 ع رتخا دقو . طوطخلا عيمج فرعي ناك خابطلا هللا دبع نع طحلا ذخأ

 ةدرفملا فورملا د_عاوق ىف ةهوظنم ل ارعاش اسدا ناكو نامأوتلا هام اطخ



 كلا لل 0-7

 .هاوسلاو طخلا ىفةلاسر لئاسر ثالث عضو هن أهنع روهشملاو ةيسرافلاةذللاب ةبك رملاو

 :اهعضو ةريخالا ةلاسرلا هذهو طخلا محمر ف ةلاسرو ةعيسلا طوطخلا ف ةلاسرو

 . ناطاطخو طخ نم ام>رتم 2١ هثافو مرات ر ذب و 2 4٠١9 ةنس

 قولا فيغ دبع درعا

 ضل ادن «ماكتم ال س - ناكهناذ بالا خوشلا ىأ 9 زسابدالنع بقايو

 ف اصوصخ طخلا ىد_بجح ناك ةزاحالا ىلع 4هنم لصحمو ىدنفا هداز شهروأط نع

 .نيدحول ىف « هللا ىبسح ) نيك دقو هلذم هنسم دحأ نكي ل ثعءح ىلطاو قيلعتلا

 .فوت اشاب حيسم عمامجب ةقاعم ةيناثلاو ناخ دم ناطلساا عماجب ةقلعماهادحإ
 ناطاطخو طخ نو ارم ىوثنا ه1 هنن ةناقيبسألا

 .هلمصا ليق . نيدلا داعب بقلملا سا.ع نب ىلع نع>ح نب نيس> نب لع وه

 بتكمي طخلا ىف ارهام اليلج الاف اخلاص ناك « نيوز نم لسيقو ناهفصأ نم
 ةنسف وف . ةمطخلا راثآلا نم ريدك هل و قيلعتلا طخ صخالاب نقش وةعا ونا و

 ٠ ةفدعتلا نكد اصخامو اوحرتم 2|. ١٠١٠٠2ا/

 هداز ىملويص ني ره ن 1

 ىدنفأ ريمأ نع مث خسنلاو ثلثا ىدنفأ كويقافأ ليعامسا نع الوأ ذخأ
 2 باتكلا ةح ود ( ماوس أ اتك لإ ك_-ذو فحاصملا نم ل روك 2 دذو

 ققحلاو ىناحيرلاو ةعقرلاو ثلثلاو خسنلا نيطاطخلا نم بتكي ناك نم هيف عمج

 رتلا قطنلا بسح ىازلاو ماللا نوكسو نيسلاو لادلا رسكب زسليد )١(



 ل مد

 امجرتم ناطاطخو طخ نم ه) مه 111٠ ةئس ىفوت ةيكرتلا ةخللاب

 فتراكو طوطخلا عيمج فرعل طخلا ديج ناكو لصالا ىدادغب وه
 قون كالذل قويسلاب بقل اميرو فيسلاب برضلاو ةماتلا ةعاجشلاب افو_صوم.
 ةفدتلا نك ام>رتم ره ١) . ره الا"6 ةئس-

 بططقلا عاش رايم

 نسحلا ةبام ىف هطخ نادكو ابدأ الاص الضاف ناك لممالا ىدادعب وه

 ةفحتلا ند امحربم هلأ ١ 2/١ ٠ هدد قوت ةدوملاو-

 ٍِى دات كفا لم

 هللا ىسدب بتك دقو ةنطلسلا ناويد ىف هئييعتب ثلاثلا ناخ ىنطصم ناطلسلا صو:

 نه امجرتم ا هتاؤو خيرات ركذد و ايفؤوصايا ف ةقلعم ةحول ق 6< هدحو

 ناطاطخو طخ

 دمحم نب هللا ةيه نب هللا رصل

 دلو ارهام اطاطخو الضاُف فراك ىئنحلا ةقاصإ نا حئتفلا ودأ ةاضقلا رد



 ل البلا سم

 5854 ةنس ةرهاقلاب فوت كانه طحلا لعتو دادغل ىلإ لحرف رصع صوق ةدلبج

 ةفدعتلا نم امدح رمم رهأ يف ا/ا# نه رم وو

 ه 86/ ةئس قوتو أددح خسنلاو ثأثلا بتكي ناك ةمركسملا 5غ نم وه

 ةفدتلا نم ام>رتم ىهتنأ

 ىمحعلا ىلولا

 قوت ليق طحلا ىف ةماث ةفرعم هل تناك ىلصوملا توقاي طخ دعاوق عبتا

 ةفدلا ند امحريم هه أ ملعأ ىلاع) هللاو ةثاعيسلا دودح َْف لبيقو 51 4 شا

 مهغاربا ناطلس نع خا ( ىمراقلا ىلا ىف اووهك لل ندهن
 ندم ام> ريم ىهيذنأ ١6٠ ةنس قوت ريخالا هزاحا دقو لما كدءدس ريم نعءو أزريم

 اا اليغنو: او

 نيدلا ىو

 ةدطخلا راثالا ند ريتا هلو ةزاحالا 0 4 مه لدفع و هداز شهرو نع ذخأ

 ناطاطخو طخ نم امجرتم ه ١ . ه 114٠ ةنس قونةناتسألاب



 ل ميم

 فنحلا دجحأ نب مئاه

 اهلاص ناكو تاءارقلا نف ىف املا ناك رهاط ىبأب بقاملا ىلحلا ''” قرا
 .هرمعو ه هالا/ل ةنس ىفوت باوبلا نبا ةقيرط ىلع نسملا طخاا بتكي ناكو ادهاز
 * لا م هوا "ث 5 8 بي

 ةفدحتلا نك ىهتنا 4ءرس نونئاع

١ 

 لاجج نرافغلا دبع نء هللا ةبه

 .دلاخ نع طخلا ذخأف ةناتسألا ىلإ لحر اسيدأ الضاف ناك سدقلا نم هلصأ

 هه 1٠١17 ةندس ىفوت سدقلا ىلا مجر مث ةزاجالا ىلع هنم نمو .عدنفا

 ةفدتلا ند امح ريم هلأ

 .نيمأب بقاملا ديلا بناكلا ىل-ص وملا هلل ادمع نا ىعصعتسملا توقأي هو 07

 نبأ نف. وحالا تخاو لوا نكس هاك اهلا ةيسل كك لملا فورا نيدلا

 ريثكلا هطخي بتكو تاءاقملاو ىنتملا ناويد ةءارق امزالم ناكو ناهدلا

 'قاف آلا ىف هطخ رشتلاو

 ع . دادغب ةبج ةيرق ةقرلاىلإ بسن )١(



 ل ميو

 ريزغل ضف عم هلثم باوبلا نبا ةقيرطدحأ دوي لو نمحلا ةيامن ىف هطخ ناكو
 ةخسن لك ةريثك اخسن اهنم بتكو ىرهوجلل حاحصملا لقنب امرغم ناكو ةهاينو

 بتكوةفيرش فحاصم ةنالث بتك دقو رائيد ةئاع عابث ةخسنلا تناكف دلجم ىف

 نسأ دقو 2514 ةنسف تام ةميظع ةعمس هلت ناك و هباوعفتن او ريثك قلخ هيلع
 . ةنس نينامعو ةئامغاب هرم نإ ليقو ؛ اريثك هطخ ريغتو

 كملق تدوج نإ ةينامسج ةل اب تربظ ةيناحور ةسدنه طخخلا » لئاقلا وهو

 عم بهذلا تارذ-ش نم ه1 « كطخ تامأ كماق تامحأ نإو كطخ تدوج
 1 ملعأىلاعت هللاو هه 5945 ةنس ىفوت هنأ نيطاطحلا ةفحم ىف ركذو ةليلق ةدايز

 ىورلا توقاي

 نارقلا لفحو دادغس شن ىورأا ىوجلا هللا دء نب توقاي ردلا وبأ وه

 باتك بحاص وهو نسحلا طحخلا بتكي ناكو بدآلا نم ا_ئيشأرقو ميركلا

 ةنمس ىلوألا يداك نب رشع ىلاثلا ف فو: لبقو 375 ةنس ىفوتليق نادلملا مجعم

 اريغص هدالب نمرساهن |ىور « هلزنم ىف ايم دجو "117 ةئنس ةنامسونيرشعو نينئا

 دقو ؛« بتكلا خسأب لغتشاف هقتعأ# ةءاتكلا و ةءارقلا هدبس هماعف دادغس عيب و

 . ناكلخ نبا ه١ نمحرلا ديع همسا نم ةلمج نم ليذلا باتك يف ىهذلا هدع

 هريبه نب ىحت

 ةباتكلا مزال دقو ةيبرعلا مولعلا نم ريثكب ماملإ هل قارعلا دالب نم ناك

 طخلا لع ىف ةزوجرأ اه ةريثك ابتكفلأو ءاشنالا ةعانص لعتو طحلا نقئأف
 5 6ع/٠ ةئس قوت

 دحأىا رسدقلا دع نب هللا دبع نب دمح نب ليعاع»ا نب ىم نيدلا باهش وه

 مرات 1 م



 دل ملء

 رشئابو تدسدلا عيقوأ هونأ رسئادف باح نم هيبأ ع دروو 07٠٠ ا دلو نيعقوملا

 هيأ دعل تدسدلا ميقوت رشا مْ « ناويدلا لج ندلا باهش ىلوملا » هللا لضق

 مث ةدم هتيب مزافردوصو كسمأ مثزكن: ةياينىفرسلا ةباتكىلومث ةنسنيئالثو ةتس

 رثكرو نيحلاصلا ىلإ ددوتب ناكو ة_نس ءاشنالا اهب ستكف ةرهاقلا ىلإ لقن

 بهذلا تارذدش ندم ىهتنا ا/ه* ةئس قوت ريدا هودعو هقدص لماعلو ةدايعلا

 .٠ بهذ ند زابخأ ف

 قوصلا ىحب

 ىزاغلا هانب ىذلا ريبكلا عءاجال ىجراملا ناورذاشلا ىف 487 ةئس نع

 دقو « اضيأ عماجلا اذه رادج ىلع بتكو ةحافلا ةروس ناخ دمت ناطلسلا

 ضع اهبسب مدهتف 111/4 ةنس ةلرازلا تاصح نأ ىلإ ةظوفحم ةباتكلا تناك

 امحرتم 2١ هتافو مرات رآ ىلإ / ءرنا 9 قد و ةباتكسدلا تأازف نكامالا

 نيطاطخلا ةفحم نم

 هلكشو هتئيه ىلإ ناخ دححأ ناطلسلا رظن املو كارثالا دالب نم هلصأ
 ديملت ىدنفأ ىحي نع ذخأ طخلا نسح ناك « هبفرعي راصف ىدنهلاب هبقل

 ةفرعم هل تناكو هفالسأ رام دقي ناكو ةزاجالا ىلع ه:م لصحمو نامْع ظفاحلا
 1 ةفدتلا نم اجركم 5 ١ رظ ١655| 4 قوت نونفلا نك ريك ْق
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 ريما نا قارب نب كبش

 مطقنم ناكو ةءاغلل طخلا نسح ًافيطلالضأف ناك ةيكبزألا ةلودلا لاجر- نم ذاك

 . ةفحتلا نم ه ١ ه 915 ةئس فوت بيهذتلاو شقنلا فرظنلا

 دبع نب كربا كولمملا ظلم افيرش افحصم رصمب ةيبرعلا يتكلا راد ىف انأر

 دقو ةجرتلا يحاص.سفن وه اذ_ه له ىردن الف 8517 ةئس ا كيش ند هليل

 تاوتنارق اميذ ةوك دقوا رخل نسر وهما ءاسأل القز: طخ لان انفع

 . هييغب ملعأ ىلاعت

 جرعألا اهنا فيش

 ناكو ًاسراف القاع ايناك ًايراقاهيةف الضافذاك وقرب ناطاسلا قيتاعم نم وه

 . ةفحتلا نم اجرتم ه1 ه 881 ةنس فر: هعاضوأب افراع طخلا ندح

 ءامسالا ىف قفار: درجي وه مأ ةدحاو ةلئاع لبق ىذلاو اذه له ىردن الو



 ىوازغلا جرف خيشلا

 «ىوازغ ناملسخبشلا انذاتسا داو ىوازغلا ىلع نب ناماس نب جرف خيشلا وه

 يلج تامدخ هلو هنامز ىف نيطاطخلا رهشا نم ىلاعت هللا همحر ناك هركذ ىت'ألا

 .نوع نب دمت نب هللادبع فيرشلا ذكتقو ةمركسملا ةكمريما ناويدب افظوم ناكو

 العم ناك ام ةينائعلا ةيلعلا ةنطلسلا ىلا ريمألا نم ةصاخلا تاباطخلا ةباتكل

 قوت اليلج ًالضاف ناكو اتباس ةمركملا ةكم ريمأ نوع فيرشلا دالوأل

 . ىلاعت هللا همحر ًاييرقت 17١ ةنس

 قا خلا نالت خيشلا ار داعش

 .مجركلا نارقلا لظفح « امرت ١ 5/1 ةئس دلو روكذملا جرف خيشلا نبأ وه

 دب ىلع طخلا نفب لغتشا مث مارا دجسملا ىف معلا بلطو تاونس رشع هرمجو

 ةجرد ىلعا ىف هطخو امان اراهشا زاجحلاب رهتشاو هيف غبن ىتح روكذملا هدلاو

 .بتكلا نم ريثك هطخب عبط دقو ىوقتلاو حالصلا هيلع بلغل نكولامجاو نسحلا نم

 .حالفلا ةسردم هثيدقنا دقو « ةمن امعلا ةلودلا دهع فق كلذو ةيواحلاو ةيد رعلا ةعللاب

 .دقو . نآلا ىلا اه لازبالو ١؟7*٠ ماع كلذو اهحاتتفا ذنم طحلا ملعتل ةكعب

 هتايح لاطاو اريخ انعهللا هازج زاجحلا ءانبا نم ريثك هيلع جرم

 ىوازغلا جان خيشلا

 .دلو روك ذملا ناملس خيشلا انذا:_سا قيقش جرف خيشلا نب جان خيشلا وه



 ل مالا #

 بلطو ةنس ةرشع ىدحا هرمعو ميركلا نآرقلا ظفحو ابيرقت ه 1797ةنس ةكمي

 نخاف هتبامت ترهظ ىن> هيلا عطقناو هدلاو نع طملا ذخأ مث مارا دجسملاب معلا

 متزاجحلا ءانب | نم ةلمج هدب تحن نم جرختف ميلعتلل ةرايزلا باب ىف ايتتكم هسفنلا
 هلعجو قباسلا زاجأا كلم نيدح فيرشلا هبلط مث ةدمم حالفلا ةسردم هتبللع

 ١16 ماع رخاوأ ىف كلذو خ ويشلا سلجم باتكل اسيئر

 وألا هتفيظو ىلإ داع زاجحلا دوعسلا زيزعلا دبع كلملا ةلالج كلم امل مث

 ةكملا لجسب نيعت 144 ةنس رخاوا ىف مث 145 ماع هدجم حالفلا ةسردمب

 ىلاعت هلل افوو اهاعجو ةفيرش فحاصم ثالث بتك دقو ةكع ىربكلا ةيعرشلا'

 ثلاثااو فئاطلاب امهنءهللا ىضر سابع نب دجسمب اهزاثو ةربطملا ةضورلاب اهدحا

 نيمأ هاضرو ةيغ ال هاياو ىلاعت هللا انهؤو هدب تحب



 ل "زي

 دا دق خيشل ٠ سدا دم مثلا

 .فبعف تناكىتلا ةيدشرلا ةسردملانم جرخمو هه 1١1"ةنس ةمركملا ةكمب دلو

 ىدنفا ىلع خيشلاو شارف نسح خيشلا موحرملا نع طحلا ذخاو ةينامعلا ةموكحلا

 ,مث ةروكذملا ةسردملا ىف ةعقرلا طخ ىتاثلا نعو ثلثلا طخ لوآلا نع ذخا اًضر

 نانبلاب هيلاراشإ راصو غبنو عرب ىتحنيطاطخلا رايك ضعإدعاوق عبتتو دهتجاودج

 ةموكحلا تناكدقف ؛ ةمظع تامدخو ةلءاح لامعأو . عيدب طخو ميلس قوذ هلو

 ؛اوطلا ةفاكو اهساتكو ةيعئاطا دوقنلا مممصت عضو هيلإ تدبع ةقباسلا ةيعثاطا

 اهدوقن ممصت عضو ةيلاحلا ةينساةموكملا هذه هيلاتدبءاذكو اهريغو ةيديربلا
 .ريخ ةينفلا لامحالا نم هيأإ دنسا اع موق. ناكف . اهاوسو ةيديربلا مياوطلا ةفاكو

 .تافصلا نم هلو سدقملا نطولاو ةفوكحلا ةمدخىف هلاميا ريس ىلاوي لازبالو مايق

 ريثك هنع طخخلا ذخا دقو هيلع طرغب ام ةكضافلا قالخالاو ةديجلا

 هن زف عفرو قءفوتلا هل ىلاعت هللا مادا

 ها 9096 د ما مم هع



 بلس ما//ل سل

 طخلا كخا 114 ةدس دولوملا ديعس نب نيسح نب يماح دم خيشلا وه

 دمحم ريم ذا_تسالاو « ىصواخلا فوؤرلا دبع خيشلا موحرملا ىلع ةمركملا ةكمب

 نفلا اذهىف ةليلج تامدخ هلو « نروهشملا نم دعىتح هيف ع ربو هنفتأف « هاشداب
 بتك دقو « طاشنو ةمه وذ وهو ىدوعسلا ىماعلا دهعملا طاطخ وهو « ليجلا

 طخلا هنع ْذخَأ دقو 2 ١١ 0ا/ مأع لا مرملا نا ردح ىلع ةينارقلا تايآلا ضعب

 سايع ندسح خميشلا هوخاو ىداس صاع للا خمشلا ممم ةدمالتلا نم نيك

 هلائمأ . نك ىلاعل هللا رثكا

 ناهد دمت خيشلا

 ةكم ءاماع ءالجا نم ناهد نمحرلا دبع خيشأا موحرملا نب دمحم خيشلا وه

 ةموكحلا د-بع ىف ةكع ءاضقلا ايلوتم ناهد دءسا خبيشلا موح را همع ناكوا

 هنع هونملا ىماح دمت خيشلا نع طحلا ذخأو +١ ماع روكذملا دلو ةيعئاط

 هل ىلاعت هللا مادا ميلس قوذ هلو ة-ةّئف ةعارب عربو امات ادابتجا دهتجاو افنآ

 ليما نفلا اذه ىف اماما هلعجو حاحنلاو قيفوتلا

 ّخ ناك أدلا رأا كم يشم ١ 0 -- رع ا

 طخلا ملعت 2 11*١1 ةئس دلو ىتاتسغادلا فطعم نب م>رلا دبع خيشلا وه

 سيئر ) تكلا قوزرملا دمحم ديسلا لضافلا دب ىلع ةكمب ةيتلوصلا ةسردع الوأ

 هطخو اضنأ هدلو دب ىلع ملعت مث (نالا - ىربكلا ةيعرشلا ةكحلا باتك

 00 ةبامنلا ناويدد َن لا فانوم وهو ل 3 نسح
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 لس ايار

 .ق هداهش هانحذم ١*ةم ةنم قو نينس ثالث دنم ةروك ذملا ةسردملاب فظون لاحلا

 . طخلا ىف ةداهشلا انملانلجر ىتاث وهو هيف همدقتو هتباحن انل ترهظ ثيح طخلا

 ءادعسلا نم هلعجو هأاثمأ نع هللا رثك أ

 انس هيشو دع

 .خيشلا لضاسفلا انذاتسأ ىلع طحلا ملعت ةكع حالفلا ةسردم ىجرختم نم وه

 ًادرطم هد انهو ال. سم هل وجحرنفؤ ةيلاملاب كنرلا

 دي حاحا نب أضر ىدنفا ىلع

 ىف ةداز ىل هرشب ىدنفا ىزوف نع ٠*1 ةنس ىف طخلا ذخا ايكرب نم هلصا
 .6 ةينرعلا طوطحلا عاونا ىف ةعارب هلو ةدوإلا نم ةياغ ىف هطذو (« ةيئوق ةنيدم

 مم ماقاو ةرونملا ةندملا ىلا بهذ 9 ره | نو ةذس جلا ىلإ هدالأو نك ءاح

 ٍّ ا أم هءليو هلاثمأ نك هللا شكا

 لغتشي وهو ليمج نسح هطخو لاحلا مقتسو رهعلانم ثلاثلا دقعلا يف وه

 اهيف غبت دقو « ةقئاف ةراهمو ميلس قوذ هلو ابعاونا فالتخا ىلع ماتخآلا لمعب

 .ظحلاب ربتشإ لو . ةقيقدلا شوقنلا اهيلع شقني زاحملا ىف هل ليثمال اغومن

 ماتخالا مد هراهنشأ

 هلاثمأ نم رثكاو هقيفوت هللا مادا



 .طااألا كم ا ىدركلا دوم ىب ءداقلاردع ىب رقاط ر



 (.ا لكش )
 ىدركلا دم ذاتسالا

 وبلا
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 د ميا دل

 .ىدركلا دمحم ذاتسالا

 .نم ًائيشرك ذأ نأ ىلع بجو نيطاطخلا تارضح مجارت نم ةذبن تركذ ثيح
 .تجرخ نا دمإ لوقا اريخ امءاخ لع نا لجو زع هللا لاش لا قايح ميراث

 ةمركملا ةكعب حالفلا ةسردم ىرم

 .ةضردع كانه تقحتلا 3 : رهزالاب ملعلا بلطأ 5 ةنس رصم ىلإ ترؤاس

 | نكي و ١١5١ ةئس كلذو اهحاتتؤا ةنس ىف ةيكلملا ة هنرعلا طواطخلا نيسحم

 0 نكلو نيطاطخلا 5 ادودعم اماموت نوكأ نأ طق ىلا رطخي

 .ىلجو ةعقرلاو خسنلاثاثلاطخةر وكذملا ةسردملا ف تذخاف(اروطسم باتكلا ىف

 ,ىدنفالاب بقللملا ىرصملايها ربا ىدنفاد# نفتملاعرام ا|لضافلاذاةسآلا ن .,ع ثلثلا

 قاويدلا طخلاو ىمرافلا طحلا عم ةروك ذملا طوطحلا تذخأ كلذكو

 ٠٠١( لكش ) ى ( 9 لكش ) « ( 58 لكش )

 اه
 (08 لكش )



 َ ا تح

 طاطخلا ل.ا ذاةسالا نع ( ٠١١ ليش ) افرخرلاو مسرلاو بيهذتلا نفو

 ىلا: هللا همر ىرتلا ىعافرلا زيزءلا ديع دم ديلا ريهشلا*

 مبسط

58 
70 

 ٠١١( لكش

 تماتساو نيحجانلا نم تنكف ىلاهنلا رايتخالل انمدقت 2 14ه ةنس ىف مث
 ةندمو ورق دلا ةسردألا سفن ف بيهذتلا مست قانا د كالذدعبو مولبدلا ةدايش

 تفظوتف 1744 ماع رفص ىف كلذو زامدملا ىلإ تءجر امهتمأ نأ دعبو ناتنس
 ١ ؛ةماعلوأ قود الفلا ةضردم ئدملط : 1ك َّى رمكلا ةيعرشلا ةك_لاب



 مس

 ةباتك ىلا اهمانثأ ىفىلاءث هللا ىنقفو تاونس عيرأةدم اهف طخلا سيردتب تلغتشاف

 مث دادعأ ةعبس ىف ع7 ىهو ( نيمرحلا ةسارك ) اهتيمس ةعقرلا طخ ىف سيرارك

 نيطاطخلا,حارثو يبرعلا طخاا نعت حبي باتكك عضول ةديدشةيغرى سا ىف تدجو

 تنك اذا الإ دوجولا زح ىلإ باتكلا اذه زارا نم نكمعأ ال ىلأ تفرغو:

 نكعأ كلذكو كانه تكلا رود ىف ةعجارملا ةلوهسو بابسالا رفوتل رع

 ١68 ةنس لوأ ىف ًايناث رصم ىلا ترفاسف ةروكذملا سيراركلا عبط نم كانه.

 عبط ىلإ امطالخ ىف تيعس ىرخا ةنس ةيردنكسالابمث ةدحاو ةنسةرهاقلاب تقأف

 دايعلاة فحم ) ىمسملا اقباس هتفلأ ىذلا ىلاتك عبط ةداعإ ىلإو ةروكذملا سيزاركلا

 مث « حيقنتلاو ةدايزلا عم ةيناث ةعبط ( دالوالاو ندلاولاو نيجوزلا قوقح ىف

 تثكم ىذلا باتكلا اذه وهو ( هادآو ىلرعلا طخلا خيرات ) فيلأتب تاغتش

 ةئس 07 وحم كاذ ذإ ىرمع ناكو ماري ام ىلع دمجلا هللو مت ىت> نينس ثالث هيف

 تاوداو طحلا ىف درو امف ةياعدلا نسح ) اهتيمس طحلا ىف ةيبدأ ةلاسر تعضو مث

 تركتباو «ناغدلاو ةوهةلاو ىاشلا ىف ىرخا ةيبدأ ةلاسرو تعيط دقو ( ةباتكلا

 لاخداو هحيقنتل غرفتأ ةدوسم ىف هنأ ريف دحأ هيلإ ىقيسي مل اديدج ًاطخ

 خسنلا ىطخ ىف ةعو#ج 105 ةنس ىف تعضو دقو« ن الا ىلا هيف تانيسحتلا.

 نءزج ىف ىرخا ةعومُش تعءضو ١؟5ال ةئنس ىفو؛ دعب عبطت مل اهنكل ثاثلاو

 كلذ كو ؛تعبط دقو ليلا فراعملاةيريدم جرنم بسح> ىلع ُطقف خسنلا طخ ىق.

 بابلالابذخأي ىنفبلاق فقيب رعلا طوطملا عاونا ميج لعىوتحمةميق ةعو#تءضو

 طوطخلا نم ةريثك مهم ةفيطل ةفحتك ىه اعاو ميلعتلا اهنم دصقيال ىو
 ى نيمرحلا ةفحم ) اهتيمس ةبيجع ةركتيم تابيكرتوةعئار روصو ةيسدنه لاكشأب

 تأدتب |1808 ةنسىو ىلاعت هللا ءاش نإ ابيرق عبطتسو ( ةيبرعلاطوطحلا مئادب:

 ءاش نإ هخمت ماع دعب زاجحلا فهعيطل ىرقلا مأ موقت رك فحصم ةباتك ىف
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 وجراف ىتاويدلاو ىمرافلاو ثاثلاطخ ىف س؛دارك جرخا نأ ىزعىففو« ىلاعت هللا

 سدقملا نطولا اذه ةمدمل ىنةفويو لمألا عيجج ىل قةحص نأ ىلاعت هلل

 .لاوحالا نمحأ ىلا انلاعل وحي نا ميظعلا شرعلا بر ميركلا هللا لأساو اذه

 .فوخال نيذلا نم انلعجو (ةنطاب وةرهاظ همعن انيلع وسل وهاضربو هبحي املا:ةفوو

 . نونز# ٌثالو مهيلع

 .تنأ كنا ةمحرأ كندل ىرم انل بهو انتيده ذا دعبانبواق غزتال انبر

 . نيعجحا هيحضو هلآ ىلعو ىتالا ىناا دمح انديس ىلع هللاىلصو نيهآ باهولا

 01 12 تن



 ىعافرلا رب زعلا ربع رف يلا مصر هرم ا

 ٠١١( كش )
 ىعافرلا زيزعلا دبع دع تيشلاانذاتسا )

 رصعلا اذهىف طحلاةسائر تبننا هيلاو نيطاطحلا مامإ وهو ةناتسألا نمهلصأ

 طخلا نم امون رشع ىنثا فرعد «نيقؤاخلا ىف هرك ذ ىرسو« نيقرشملا لهأ عاججاب

 ىتاويدلاو ىمرافلاو خسنلاو ثلثاا طخ ىف جذاعو س!رارك هلو ةماتلا ةداجالا عم

 ةدوجوملا سيداركلاةرثكسلو « !هةلوبسل ًائيشةءقرلا طخ فب كيو ةعوبطماهلك

 طخلاذخأ «ةيمالسالا راطقالا عيمجىف ةرشتنمو ةعوبطم ةريثك طوطخ هلا6 اهم
 قوذ هلو ىدابا نيرقلا ىس> نع ىسرافلا ذخأو ىويلفلا فراعلا دمحأ جالا نع

 و !.رآن وسب سل 1



 ل مو

 شقنلاوممرلاو بيهذتلا نف ىف مامإ طحلا ىف مامإ هنأ كو ؛ةيطخلا بيك ارثلاف نسح

 بيهذتلاو ةفرخزلا لاكشأو طوطخلا عاونأ هنع تذخأ دقو ةمات ةداما اهديجي

 ةناتسالا نم هتمدقتسا «راقوو ةبيه اذ ةمحطا ىلا سفنلا فيرش ايقت اهلادص ناكو

 رصمكلم لوألا داؤف ىحأ كالملا ةلالْلايصوصخ اندصم بتكيل ةيكساملا ةصاخلا

 هبيهذت منأو رهشأ ةتسف طبضلاو ناقتالا ةياغبهيتك_ف 14٠ ةنسيلامتهللا همحر

 عيدبو هليجو هطخ ةدوج ىف رهدلا تانآ نم ةيآ ءاخ رهشأ ةيناك ىف هشقنو
5 9 1 8 

 معا ه:]الح نم زاد هبيهذدتو هشقن

 قى ذاتسالا نوكي نأو ىبرعلا طحلا عاونأ ميلعتل ةصاخ ةسردم حاتتفاب هتلالج

 صأ مث اريثك هيلع معنأ ةءاهرلاو لوتقلا

 دعلو هماقك قيلبىروش بترع اهيف طحلا _:رف نوسردينذلا ةذتاسألا ةمدقم

 ديقىلع اومادام هرثلع فصن هتائاع ذك هتلالح رمأ هللا ةمحر ىلإ ذاتسالا لاقتنا

 هياع ذخأ دقو؛نآلا ىلإ هوضاقت مهف ةياتسالا ىلإ رصم نم ميلا لسرب ةابحلا

 ذاتسالا ناك و« نائملاب ميلا راشي اوراصىتحاوزافو اوعربف رصملاجر نم ريثك

 مهم نم هترفس رخآ ناكو ابلاغ ةناتس الا ىف ةيونسلا ةيساردلا ةلطعلا ةدم ىضع
 ةنسلا ىف اهب نفدو ىفوت مث ًاديدش اضرم ضرف ه 168ةنسلئاوأ ةناتسألا ىلإ

 انع هازحو ةعساو ةمحر ىلاعت هللا هجر نيسلا زهاني هرمحتو ةروكذملا



 ل مل

 يش ١ ىرْيؤأ رك

 ا

 ) ىدنفالا بقللملا مهار | ىدنفأ دمح انذاتسأ )

 ىف هطشلت ىرامالو ىراال نك اذا ىذلا وهلد ؛ر دم ىطاطخ رهشأ نموه:

 نييرعمنبوبأ نم رصع دلو « ةيدرعلا طوطخلا عاونأ فرعي ةقاشرلاو نسحلاة ياه
 هذاتسأ ىلع طحلاب ل_ختشا مث رصم سرادم نم جرم « لممآلا قرت هدج ناكو

 هضماوغو هرارسأ فرعو هبف عرب هداز سن وءىدنفأ لغ موحرملا ريبشلا طاطحلا'
 ناحتمالا ءادأ دعب ةفيظولا هذه لذدف رصم ةظفاحع طاطخ ةفيظو ترهظ مث

 طخاا نف سيردتل اطاطخ فراءملا ةرازو تيلط مث تاوئس عبرا اهيف ثكشف:

 كب ل نم ةنوكم ةن+ل مامأ نحتماف كلذب ةرازولل املط مدهتف ىلع دع ةسردع

 ةسردملاب نيعتف نيحجانلا لوأ ناك-ف فيرشلا دع خيشلاو ريهشلا طاطحلا رفعج-
 نف ى !ريبخ هنييعتل رظنلاب اهنم هتلاقا بلط مث تاوئس سم اهب ثكمو ةروك ذملا

 ةيبرعلا طوطخلا تاهاضم وهو ةطاتخلاو ةيئانئتسالاو ةيئادتبالا مك احنلب طخلا



 ممر

 .تاونسةدعاهبث كف سابع مأ ةسردع طخللاسردم نيعتم«تاءاضمالاو ماتخألاو
 هل وامنأهت ذنم ةيبرعلا طوطخلا نيس# ةسردع طخال اسردمز وكيابدتنا م

 ةسسيتع خل ا لق 6 ينم انأو رق هيدب ىلع اهنم ج ردق و«ن الا ىلإ اهم لازب

 . طوطخلا عاونأ

 .هدل_بمجح لدي ىلاعل هللا هلطفح . ناكداقف انيلع ءاضيلا داي هل ركشأ 0 از الو

 .طاطخلا مهارإا ىدنفأ دع ريغ وهو «هاضربو هبحي امل ىلاعت هللا هقفو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ابرق اذه ةججرت يبأت دقف الا ةيردنكسالاب

 ىورب ىلع محلا
 ( 1٠١4 لكش )
 ىود لع خييشلا

 .ةلضفب نورقي ميجا ولاجلاو نسملا ىف ةنآ هطخو طخلا نفىفربدق ذاتسا وه
 ٠ ةديج تافصو؛ 4 مح قالخأ وذ عضاوتلاو ىوقتلا لاثم وهو

 سمج هرموهدلاو فوتو 21784ةنسةجحلانب مشع نينثال امون ىلاعت هللا هظظفحدلو



 قحتلا 3 ٠ مركلا نار هلأ ظفح(ع م ريخ هتيب رثب ماقف ةمال هدجهلفك_ةتاوئس.

 مولعلا ىتاتد ذخأ مث اهب هتسراد مئاوب.ة ةيئادتبالا ديددح ىلا أ اص خيشلا ةسردع

 ىبرعلا قوسد خيشلاك ءاماعلا رايك ىلع وحتلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلاك ةيعرشلا'
 . اهريغو ىتفلا ليدتف خيشلاو»

 لعداهتجاو دهم لغتشاف ىبرعلا طخلا نيسحم ىلإ ةبجتم تناك هلايمأ نأ ريغ
 ةروك ذملا ةسردملاب طخالاسردم ناك ىذلا مسارب بقلملا لولغز دم خيشلا هذاتسأ'

 مدقتلاو ةباحالا هئم هخيش سن 1 اماف ع ويسالا ىف تارم ثالث هيلا بهذي ناكو٠

 ةماث ةبانعل هصقن هداز ست م ىدنفأ لع ريمكلا طاطخلا هذاتسأل همدق طخلا ىف
 هتيص دعبو هرمأ ربتشاف هدب ىلع عربو ايظع امافتنا هنم عفتناف

 روب ةسردم ىلإ لقن مث ه ١15 ةنس ةيريمالا نيدءاع ةسردع اسردم نيعو

 ثكف فيرشلا رهزالاب ىبرعلاطخال اسردمراص مث ؛ ةرلالامعألاب لغتشا مثديعس

 رهشىف شاعملا ىلإليحأ مث سابع مأ ةسردعب اسردم راص مث « ةنس ةرشع ميرا هب
 طخلا سر ردتل بخت م1977 ةنسىو ؛ ةينوناقلا نسلا هغولل (19175 ةنس هينوي

 هيدد ىلع اوجرلو نوري ) هب عفتنا دقو ام اهلل طوطخلا نيسح ةسردع-

 . تآلادإ اهب ىلاعت هللا هظفح لازب الو

 اشاب نيسح موح رمال اع رك افحصم خسنلاب بتك هناا ةايقعم ةق ةفيسكزا) هلو

 اشاب ليعامسا قيتاعم ىدحإ متايطاتسلا باسح ىلع ةفيرش ةعبر بتكو نيهاج'

 ءاينغادحألى 0 ةعبر امرا و ؛ةيودثلاةرحملا ىلإ تيدهأ و رصم ىوددخ

 دجاسملا ضعإ ناردج ىلع ةين ارق تايآ ثاثلا ىلي بتاك هلام كلذ ريغو رصم

 . ىلارعشلا دحسمومولسلا دحسمو ط ريس نع نديمك اما واوا

 ٌةرب اد لكشىلع (ىح ءىش لك ءاملانم ائلعحو ) ةآ بتك ىذلا وه هنأ 6
 ىلاعت هللا ةجرلولاداؤف كلملاهأشْلأ ىذلا ىنع اندنعوه ىذلا ىرصملا ليبسلا ىلع
 تارا-1لاو نيدايملاو عراوشلا تاحول عيجج اًعِنأ بتك ىذلا وهو - جاجحالا
 كانه ةئيدحلا عراوشلا نمدحتسيام لك بتكي كلذكو «ن آلا ةدوجوملا ةرهاقلاب
 ٠ رسح# ميظنت ةداصأ كي كيبعل ام تبدو



 : 70 ع

 ىلع ىرمألا هلا وصد دادس للا

 ٠١١( لكش )

 ىلع ىدنفا ناوضر دمت

 . رجلا ةياف ىف هطخ ةفيرش ايازمو ةعرك قالخأأ بحاص لضاف ذاتسأ وه
 ءثارقلا ظفحو ةرهاقلا ىف أش - ةماقتسالاو لمعلاو دجلا لاثم وهو ءاهلاو

 طسق ىلع لصحو فيرشلارهزألاب قحتلاو عبسلاتاءارقلاب هأرق مث هدوجو ميركلا

 هنيسحم ىف بغرو ىبرعلا طخلا ىلإ فرصنا مث « ةيبرعلاو ةينيدلا مولعلا نم رفاو

 لقش اًضِلأ راصو هتجج رت تركذ ىذلا ىودب ىلع خيشلا هذاتسأ نع ْذخَأَف هتداحاو

 .دمحو ىد_هزلا كب هللا ديعك مثدعاوق عبتيو كرتلا ىطاطخ ءاظع طوطخ نم

 ره زالاب طخلا ساردتب لع:شا 9 : اهظع ع وبن غبن ىتح ثزع ىنطصمو قيفش

 ةسردع ظخلا سردب لازب الو« ةيكلملا فاقوألا سرادع مْ 2 فدرشلا

 ىلع فارشالا ىف رثآلا مظعأ ة1و.6 ةسموفملا قزاقملا ةرازول ةعئاتلا اغا ليلخ
 .طخلا سردي لازب الو ا_ماشن ءدب ىف ةيكلملا ةيبرعلا طوطخلا نيسحم ةسردم



 اس مؤ

 نسح هل ركشن لازن الو نيطاطخلا نم ريدك هيدب ىلع جرم دقو نالا ىلإ اب

 نيما هاضريو هبحي امل هقفوو هلاثمأ نم ىلاعت هللا رثك أ هتبادرو هتلماعم

 كيل رع ر أسر

 ) لكش 1٠١١(

 نالزءع كب ىطصم

 سينرو رصم كلم لوألا داو كلملا ةلالط اطناطخ ىلاعت هللا همحر ناك

 طخلا اهتمدقم ىو ةيبرعلا طوطخلا عاونأ فرعي « هتلالج ناويدب عيقوتلا
 ريغصو ريدك نيمجحب طخلا اذه نم سيدارك ج رخأ دقو ( ىتوبمطا ) ىتاويدلا

 ةحاسملا ةحلصمع تعيطو

 ةسعقرلا طخ ْذِخَأو رغلا نطصم خيشلا نع ثلثلاو خسنلا قطخ فخأ دقو

 قاطلسلا ىلاعلا ناويدلاب فظوملا ىجان دوم موحرملا نع



 سل مول

 ناوبدلا سيئرزاك ىذلا ىركش اشاب دومتمو>رملا نع ىتاويدلا حلا ذخأو

 ْذِإ داؤف كلملا ةلالج مو>رملا دبع لئاوأو نيسح ناطلسلا هل روفغملا دبع ىلا
 ةدلاخ ةيخيرا# ةيطخ رث آم كي نالزغلو ؛ ةيداليم 157١ ةئنس دعاقتلا ىلإ ليحأ
 نبأ رو ةرهاقلاب نيدباع ىرصق ىف شرعلا ىتعاق ناردج ثلثلا طخمب بتك لف

 ةينارق تايا ندباعب ةيكاملا ةدئاملا ةعاق ىف بتك اك ةيردنكسالاب نيتلا

 ىاويدلا طحلاب ىلاءت هللا همحر لوالا داؤتف كلملا مسا اضيا بتكو ةراتخم محو

 كلملا ةلالج مما كلذكو هتلالطل ىمسرا راعشلاو ةيكلملا ةراشلا تحبصأف

 ةليللا تامدخلاو ةدي#لا رثاملا نم كلذ ريغ ىلا لوألا قوراف كلملا ىلاحلا

 م رصع طوطخلا نيس ة_-سردع يبا وبدلا طخلا سردتل بدتنا لة ناكو

 ىلا رصم هلسرت ىذلا 1ه5 ةئس ىف ةمظعملا ةيعكلا بوث ةباتك هيلا دن_سا

 ىلاعت هللا همحر هه 05*١1 ةنس رخاوأ ىفوتو زاحملا

 2 رعلا سيررغ د خيشلا

 هطخ هغونذنو هلضفب دهشيام تامدخلا نم هل رييخ طاطخو ريهش ذاتسأ وه

 هفطلب ناسنالا رسأب اهيلع طيغبام ةلضافلا قالخالا نم هل لااو نسحلا ةءاغ ىف

 رصع طوطخلا نيسحم ةسردم هتبدتنا دقو ةيلطلا عينج هحانح ضف و هفرظو

 هرمحو ىرخأ ةحاصم ىلا حنج مث ةدم اهيف مدخن اهتأشن ذنم طخلا نف ميلعتل

 هأيضرو هم آل هللا هقذو نيعارالا براق

 دقو هيف عربف راعح كب 5 نع طخلا دا رسوم ىطاطخ روهمشأ نم وه

 سرادملا ف ةرر2هو ةعومطم ىهو ثاثلاو خمنلا ىطخ ف لوا رك ةلج نا

 ةينوناقلا نسلاهغولرل شاعملا ىلإ نآلا ليحاو ةيلاعلاسرادملا ىف افظوم ناك دقو

 هلضفب نوؤرتعلو نوريثك هيدي ىلع جرخمو



 ل مين

 ضوع ىدنفا قازرلا دبع

 قي وب ريمالا سرادملاب طخلل اسردم ناك روهشملا ىرصملا طاطخلا وه

 ةباف ىف ىهو ه ١714 ةن_س ةعوبطم ىهو ةعقرلا طخ ىف سيرارك ةلمج بتك

 ةيرصملا ةموكحلا تلمع امو « ةعقرلا ميلعت ىف ةعفرلا » ىمسن ةدوحلاو ناقنالا

 م15 1١7١ ةنس ىف تناكو ةقباسملاهذهىف اهنزئاج لان نيطاطخلل ةقباسم

 ال مأ ري ميقم وه له نالا ىردنالو

 دمحم ىدتفا نم رلا دمع

 خسنلا طخم ةعركلا فحاصملا ةباتكب رهتشا فورعملا ىرصملا طاطخلا وه

 نرسملا ةبامن ىف هطخو راكذالاو داروالا ضعب عبطيو بتكي انايحا « اهعيطو:
 اذه ند 8 أ هنع بتكنل رسم 5 امدح 4 عامجالا مدعل | ريكا ثفسأز و:

 ظوف# ىدنتفا دمحم

و نسمحلاو لاما ةباغ ف هطخ رس ىطاطخ ريشا نوف وه
 25 ماس قوذهل

 ةيكساملا ةزئاجلالانف جاتلا فو رح ع رتخا ىذلا وهو « ةيلهألا 5 احلا ىدل اريبخ
 رمعلا نم سماخلا دقعلا زواج دقو ىرصم هينج ةئام اهردقو كلذل ىلوآلا

 قيفوتلا هل ماداو هلاثما نم هللا رثك ابلاغ

 هتأحش دمحم ىدنفا ىحيص

 ةندم ىف اهريغو تاطفايلا ةباتك ىف طحلاب لغتشا بذهم بيدا باش وه
 وهو 6 مدمرلاو شقمنلا ف 5 املس 58 قود هل نأ 3 نسح طخ هلو سروسلا

 كا رف ناكل لا رقم نع سد ودسلاب ه4عم تعمدحأ تافصلا ليج قالخالا خو



 م موو

 هللا للك كانه ةريبشلا لش ةكرشب فظوم وهو هيلع هتطبغ ام هلضفو هفطل نم

 حاجنلاب هلامعا

 تاحدشلا ىدنفأ دمحم

 .تاطفايلا ةءاتك ىف طحلاب لغتشاف ةيبرعلا طوطحلا نيس ةسردم نم.جر#

 طمشل بذهم باش وهو طخلا مياعتل ةروكذملا ةسردملاب فلوت مث تاهمشلكالاو

 هلاثمأ نم هللا رثك أ طرفم ءاكذو طا نف ىف ميلس قوذ هل تافصلا دينح

 ةداز ىلع ىدنفا دمحم

 .هّتب دتنأ ىمرافلا طخ ف 00 4ةمأت 5 رهش هلو ةناتسالا ىطاطخ ند ىه

 ىمرافلا طخلاو ةفرخزلاو بيهذتلاو مدرلا نف ُْق ميلعتل رص طوطحلا ةسردم

 .هنافو ريح ىغلب دقو تافصلاو قالخالا لماك وهو نسحب قودذو ةماث ةيارد هلو

 ةعساو ةمحر ىلاعت هللا همحر ١١55 ةنس ىف

 .لمق دلو رعد ند هنأ روهظدو ريهشلا طاطخلا ىدهر كب هللا دمع كمت وه

 ىلإ ه 1584 ةنس نم ةيكحلملا سرادملاب طوطخلل ًاسردم ناكو 1717١ ةئس

 .اشاب قيفوت د نفدك ينامملا ناردج نم رك دقو - ره 1١91 ةنس

 رمي ثاطملس ىارس كللهمالسو ةفرغو راديزاخلا ليدسو رص#د ةطخو س24 ىودح

 ريذدمو رهزالا عماجلا نحصل حاولا نعل ك1 ةيليعاممالاب عماجو اشأب

 قوكو ىنمرانو ثلث نم طوطخ لجو ىرواغملا هللا ىلو ةييكرتو ىعفاشلا مامالا

 ه1848 ةنس خحيراتب عبرملافوكلا طخلاب ةعوبطم ةعطق هل تدجو دقو اهريغو
 عادب لاو لاجلا ةباغ ف ىهو



 ىنابفصالا مظاك ىدنفأ دمحم

 .هطخودمجا ريملانعدذخأ وهو يتاهفصالا ىدنفادغجاملاهدلاو نع طحلا ذخأ
 لغتشي وهو هنع تعم ام ؛ةليجج قشماو ةريثك طوطخ هلو نسحلا ةباغ ىف

 ةءرد.اكسالاب تنك

 ظواعر .رملا»ب ع اّشالا

 ٠١0( لكبش )
 ظفاح ىدنفا نمحرلا دبع

 .ليجت اصلا ديمح وهو ءا زعالا ىاقدصأ نم ظفاح ىدنفأ دمحمو وا وروه

 .ةسردم نم ىلبق ج رخت هلئاعثو هفطلب كرسي حلاص لضاف ميرك ميكح قالخآلا
 عمو ةدوجلا ةياف ىف هطخو ةدحاو ةنسب رص ةيكسلملا ةيبرعلا ط وطظحلا نيسحم

 هفالتخا ىلع رابمألاو ماتخالا عنص ىف ةقئاف ةراهم ىلاعت هللا هاثآ دقف كلذ
 ساحنلاو ندعملاو بهذلاو ةنغفلا ىلع ةيديدحلا مالقألاب هديب اهبتكي هناف اطاكشأ
 4 فظوتلا ىف بغرد ل كلذل نيشاينلاو تايلادملا بتحبو ديدحلاو



 (١٠م١ لكش )

 ظفاح ىدنفا دمحم

6 

 فلوتلا لبي م هيح> امكوهو لمق مجرتملا ظفذاح ىدنفأ نما كديع وذا وه

 ف مرد ىذو اهم طخلا مولبد لانو طوطخلا هةادسر دك قحتلادقو ةموكسألا 2

 هدلاول رص نيماتحلا هخمشم تت اكو اهي نالعتشا اهو اضنأ ماتخألا ةباتك

 الو 5 20 ةئسس نيناع كيف كلدو ماتخالا ىثاقن ة ال رووهظ ءذب نم هدو

 اهيتايح لاطاو لاست نا اميقفو قالا لإ مهيلا دنست تلاز

 ىواكلملا ىدنؤا ىلع و

 ةياهب ىف هطخو رصمع ةيب رعلا طوطخلا زي ةسردمم نم جارختم ل وأ ناك

 ةحاسملا ناويدب نيطاطلا ةمدقم ىف لغتشإوهو نسح قوذ هلو لاجلاو نسحلا

 فور خسنلا طب سارارك هلو ةسردملا سفن فطملا ىف ًاسورد ىطعي هنأ اك رصع

 ىلاءت هللا هقفو ةعوبطم ىهو جاتلا



 د 1 كد

 هر 1 . 5
 هرد ىدنفاد وم#ؤو دمحم ىدنفا ردأقلا دبع

 .ىقو ةدحاو ةن ف ةررك ملا طوطحلا ةسردم نك“ اهو نأ قعر

 .ىق فظوم اهالكو طخلا ىف رظن ةقد اهطو نمحلا ةءابم ىف امهطخو هه 140 ةنس

 .ةروكذملا ة_سردملاب عا طخا ف اسورد ىطععي الواو روع ةحاسملا ناوبد

 امبيف ىلاعت هللا كراب ةليدنلا تافصلاو ةلضافلا قالخألا نم ةباف ىف اهو

 ىدركلا ىديفا نيدلا مج

 طوطخلا نيس ةسردعب قحتلاو هنم جرخ مث فيرشلا رهزالاب ًايلاط ناك

 لغتشا مث تاطفايلاو تاهشاكالا ةباتك ىف لغتشاو اهنم ج رختف ةروكذملا

 .هلو ةيمومعلا لاغ_شالا ةرازو اروخأ فظوت 9 سرادملا نععب ف طاخعا ميلعتب

 . ىمرافلا طخلا ىف اموصخ نسح قوذ

 راتم ىدنفا دمحا

 .ىف هطخو رصع ةحاسملا ناويدب فظوت مث اهنم ج رختف ةيبرعلا طوطخلا ةسردع

 . نيثالثلا زهاني هرمعو لامججاو نسحلا ةياغ

 رغلا اص ىفطصم خيشلا

 .لزتءا نسلا ىف نعط اهاف ةليوط ةدم فيرشلا رهزالاب طا سرد» ناك

 .ةيلاجلاب ( سربيب ) دجسم ىف ةفرغ هل ذاف هتلئاد نع هسفنب درفتو ةمدخلا

 نيملاصلاو ءاملعلا رشاعي ىلاعت هللا ةعاطف هتاي> ةيقب ىضع ًاراهمو اليل اهيلا ىوأب

 :ةسرعلا طوطخلا عا ىلا بتكي طخلاىف مامأ وهو 2155 ةنس فصتنم ىف قوت

 نعطعلا ذيقا هنأ .ناناو: :ىسح 5 دوت ةناثا ةزوقاةلو نيمحلا راب .ىاةطخبو



 ل مولا

 امالكو ىدنفا نيمحو ىدنفا له نادلو هلو روهشملا ىدنف | سوم موحرألا'

 ىف طاطخ لوالاذ ليمح نسح امهطخو هيف امربو روك ذملا اهدلاو نع طخاا ذخأ

 . ةيرصملا ةعماجلاب وأ ةحاسملا ناويد ىف طاطخ يئاثلاو ةيكسلملا ةيارسلا

 قشمدلا نيدلا ريخ دمت

 اهب لغتشاف ه 1844 ةنس ةدحم حالفلا ةسردم هتمدقتسا قشمد نم هلصأ
 دلو؛قشمد هدلب ىلإ ايناث مجر ةروذملا ةنيدملا رازو جح نأ دعبو ةدحاو ةئس

 ءاكذلا ةياقىف لضاف ملء وهو نسحلاو ةدوجلا ىهتنم ىف هطخو ًاسرقت 7311 ةنسا

 ةنيتم ةقادص هعم ىلو قالخالا ميرك عابطلا لهس ةرشاعملا فيطل ةهابنلاو

 هظفح قشمدب ريبشلا طاطخلا ح ودمم ذاتسالا مودرملا نع طخلا ذخأ هنظآو.

 هلاثمأ نم رثكاو ىلاعت هللا

 ره م || تل ادع ذاسالا

 ( .٠ لك )
 لك ىذانؤا مالا سلا كيع

 ةم تقع هلو لاججلاو نسما هاهم َْف هأيذ ريع طاطخو ريمك ذاتسأ وه

 ب لعتش»د وهو فصومد الام 51 ارثا ىف قوذلا عىلسوح ديه هلو عمطت مل ط وطخ



 ب موو دس

 هلدحوف 2 1565 ةنس ماع هنرز دقو ةما: ةرهشو نسح ركذ هلو ةيردنكسالاب

 ةفرغ هلو ةنس نيسمخ وحل هرمعو انيد قالخالا نسح اقودص الماك الجر
 هب عفنلا ماداو هنايح هللا لاا ةظيواطالا اونا نم ريتك انزال ادق ةسودخ

 هرعضار ىرنضار اتسالا

 لكش) ١١٠١(

 مها وأ ىدنفأ دمحم

 رهشاو ايلعةبترمهيف غلبف هيلا عطقباو اريثنك طخلاب لغتشا بيدا باش وه

 لغتشي ةيردنكسالاب صاخ بتم هلو عاد والاو نسحلا ةياف ىف هطخو ةقئاف ةرهش

 ةصاخ ةيردنكسالاب ةسردم حت:ذا اببرقو تاهيشلك الاو تاطفايلا ةباتكب هيف

 نم ةباف ىلع هتدجوؤ ةيردنكسالاب تنك ا هبتكم ىف هترز دقو طوطحلا ملعتل

 :رم رثكاو قيفوتلاو حاجنلاو هلامعأ ىلاعت هللا للكق الخالاو فطللاو لاكلا

 نيغبانلا هلاثمأ
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 ,ءااك

 وو رم رمت دادس دلا
 (١١؟لكش )

 ىدشارلا قوزرم ىدنفا دمحم

 ةزيزعةفيرش سفنو ايلع ةمهو بقذ ركفو ريزغلةع هل لاجرلا لضافا نم وه

 نمهلو اهي مقموهوةيردنكسألا برقب راودلا رفك ةدلب نم هلصأو ريبك عضاوتو

 اعاب هل نأأ؟ ةيضايرلاو ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلاب مان ماملا هلو ابيرقت ةنس "8 رمعلا
 لئاوأ ىف ىب عمتجا ةغيلبلا راعشألاو ةديرفلا دئاصقلا مظني بدآلا لع ىف اليوط
 ىتح اريثك هيف دهتجاو طخلا ىنع خاف ذكني> ةيردنكسالاب اناو 2 1884 ةنس

 دعاوقلا بسح ىلع ةديج ةباتك هبتكي نا دعب الا هطخ ىل مدقي ال ناكف هنقتا

 ناكف ةباتكلا ىف هد, تخسرو ةزبجو ةدم ىف ادرطم امدق: مدقت اذلو عاطتسا ام

 ىف هءافوو هنامدخو هصالخا هل ركشا يلإو ماعتلاو ةدافتسالا ىلع اصيرح

 ةدابشلا ىنم لان لجر لوا وهو طحخلا ىف ةداهشلا هتح:م دقو دعلاو برقلا

 بيجم عيمسهنا هلاماو هظفحي ناو امظعأغوبنو انسح اليقتسم هل ىلاعت هللا لأسُأف
 حرا سه ل م



 . 4 بر *
 ىدم ىرأ لا روث دادس للا

 ) لكش ١١(

 طاطملا ىدنفأ 0000

 ىلا اما الاغتشا طخلاب لغتشاف هرغص نم رع» ىلا مدق لصالا ىتشمد وه

 نم هلو نسحلا ةياهمن ىف هطفن هتيص دعلو ةعساو ةرهش لانو هيف غبن نأ

 بتكم هلذ نيطاطخلا ةمدةه ىف رصمب نآلا دعيو هريغل سيل ام هليجو طحلا ةقاشر

 ةيلاع :تافص: لع هلا: ىتلنو.: اهريغو تاظفاملا ةءاتكو تاومؤطالا لمعل :ضاخ

 هرم نم“ نيثالثلا زواحتميو 4 عامجالا مدع لع كساو ةيهأس قالخاو



 37-5 ل1

 طاطخلا ميهاربا ىدنفأ ديس

 ناكو ةماز ةروش رهمشاو اريدك طخلاب لعتشأ سود ىطظاطخ رهشأ نعم وه“

 لمعل اصاخ امدكم هل لاو هسا لقت_دسا م سرادملا ضعي طخا سرمد

 رصم ىطاطخ ةمذقم ىف وهو ةقاشرلاو لاما ةياغ ىف هطخو اهريغو تابيشطالا

 محرك وهو 6 مم 027 نوكي نال ةيب رعلا طوطخلا ةسردم نالا هثبدقنأ دقو“

 اضيأ 4 عمتجا : .:قسالا عمو لاصخلا لمَ سفنلاا

 علضلاى اى, دازئابع سر اسزما باننا رع.

 (١١لكش )

 ىاحلا داوملا ديع ىدنفأ ندسح

 نسملا ةياهن ىف هطخ « عياضلا هيبنلا ىاحللاو ؛ ىرقيعلا ةغبانلا ذاتسالا وه
 ىف ريبك نأش هل مويلا ناكا كالذ الولو طخلا» لغَتشي الو ةاماكىلا, لغتشي هنا الا'



 هدب مع هوو دس

 .ضيبلاوزرالاو بوبمحلا ىلع ةباتكلاب رهتشا دقو « هتفملف ىف ةميق ءازا هلو طخلا

 بوبملا هذه ىلع ةباتكلا ةفرعم ىف ىرصملا رطقلا ىف ديحولا وهو اهيف غبنو

 .ةسماخلا زواحتتال اباش «:د جوف رصع تنك امم> هبتكم ىف هترز دقل

 .هلو ءاكذ دقوتي ةباجنلا رهاظ قالخالا رك هجولا شوشب هرمع نم نيرشعلاو

 هيف تالاقم ةدع نك دق طخلا يف ةديدس ءا راهلوه ريغو نوناقلا ىف فيل ا

 هتروص قادها كىرسملا نوثاقلا حرش هباتك نم ةخسذ ينادها هل رايز نيحو

 هلامعا ىلاعت هللا للك - مارت>الاو ركشلا ديب هنم امهتابقتف ةعركلا ةيفارغوتفلا

 هلاثما نم رثكاو حاجنلاب

 .تاهيشلك الاو طوطحلا عاونا بتاكي رصمب ةماث ةربش هل رهام طاطخ وه



 هل وه م

 قال-خأ وذ وهو رمعلا نم نيعبرالا زهاني طخلا ىف ميلس قوذ هلو تانالعالاو-
 عاونأ اهيف عمح ةيطحلا نساحلا ىمست ةعومج بتك دقو ةيلاع تافصو ةنسح
 بتكلا راد ةعيطع ةءويطمىهو لاكشألاو عاضوألاو بيك ارتلا فلتخمعطوطحلا

 عمتجأ : قفيسالا عمو عادبالا هءاف ىف انةّتم اعبط ه ١؟6*٠ ةنس ىف ةيبرعلا“

 . رفع تنك انمعاب

 (ىيوا وه كب بيج (

 اريثك زاح دق طوطحلا عاونأب ريبخ ريبك رهام نانفو ريهش ميدق طاطخوه

 بيكارتلا ىف ميلس قوذ هلو لالاو نسملا ةياف ىف هطخو تايلادملاو نيشاينلان م٠

 ثلثلا ف ساراركلانم ةدع بتك دقو ليلملا نفلا اذهىف ريك ماملاو ةيطحلا

 فلأ هنأ م (ةيبهذلا لسالسلا) ىمست سرادملا فس ردت ةعوبطم ةعقرااوخسنلاو

 عم نكلو ايلعلا سرادملا نم جرم عيلض ماع وهو ىطخلا ريوزتلا ىف اباتك
 5 7 5 5 يف 2

 . ةلدس نيدص#“ وحن نك رم و سد تنك اممح هب عمتجا ا كرمال

 ) ىسوم قزر دمحم (

 ةييرغلا ةيريدمل ةعباتلا جيلخلا سأر ةدلبب دلو لضافلا ذاتسآلا انقيدص وه
 ةيوناثلا ةداهشلا لانف رومعملا رهزآلاب قحتلا مث ةيلوالا اهسرادع ملعتو اهب ًأشأو

 000 ةسردع قحتلا< 2 راخلا نم ةيل والا نيماعمال ةءافكلا ةدابش زاح 09 هنم“

 هه 1417 ةنس ىفو طخلا نف ىف عرب ىت> دامأف ه 54+١1 ةنس ةيبرعلا طوطخلا
 ةدجم ةيئادتبالا ةسردملاب طخلا رف ساردتل ةليالا ةيزاحلا فراعملا هتمدقتسا

 ةيئادتبالا سرادملاف سيردتلاب لغتشاو رصم ىلإ رفاسمث نيئس عبرا وح !هباقأف
 اهي 6 ٠

 . 4ردس نئالثلا قود لن الا رهعلا نم غايب '



 (حود د.

 .ةقشمدب ديحولا طاطخلاوه هنا اناذ نا غاان الو رهام طاطخو عرابذاتسا وه
 هتعاربب دهشت هطخم تيك ىنل| ةلواد ملا تابيشاك الا نأ ريغ +, ممتجا ملو ماشلا
 رقشمد لهأ عيجو تاون سالك قشمدب ؤوت هباىنذلب رمعلا نم نيسلا غلمب دقو

 ىلاعت هللا همحر . هتردقم و هلضفب نوفرتعي

005 
 ىلاغفالا ةلسللا دواد دمحم ديسلا

 .ذخا نيانفلا نيغبانلا نم دعبو ناتسئاغفا ةمصاع لباكب نيطاطخلا رهشا وه
 وروشنم هطوطخ نم عطق ضعب تبرار ناخ ليءاعسا دمح ديسلا هدلاو نع طخلا

 .نف ىف مدقلا خ وسرب هل دهشت ( ىبدا نما ) ىمست لباكب ردصت ةيونس ةلجب ىف
 نكع ىتلا ةلجلا ىف هتروص ثيأر ا( اهعاونأأب ةيسرافلا طوطخلا ىف اصوبمخ طخلأ
 .ةوالعو طرفملا هلاك ذىلع هتروص لدتو ةنس نيعبرأ رمعلا نم غلبي هنأب كحأ نأ
 م زرآلاو حمقلاك بوبحلاىلع ةباتكسلا ةفرعم ىف غبن دق طحلاب هتعارب ىلع
 . بودحلا ىلع بتك نم ناونع ىف همسا ركذ



 اك ببن اتيوتا

 (1١لكش )

 ىنوربييلا ىدوعسو ىلاننللا مراكم ثييادشل

 بوبملا ىلع ةباتكحلابرمشاو نانمل» نطاق لوألاف طخلا ىف ناروه هم اهالك

 نماهالكو توريس نطاق ىناثلاو « بوبحلا ىلع ةباتكلا لصف ىف هرك ذ قدس دقو

 ىع ىدنفا دمحم

 نسحلا ةياه ىف هطخو ةناتس الاب ريهشلا طاطخلاوه ممملا نوكسو ءايلا مغب

 ايلط ًاموي مدقفةيلاملا هتلاح تءاس هنا ىكحي ةءوبطم ىهو خسنو ثلث ةعو#ت هلو

 قازرالا فرص هل سأيل ةيلام ةقرو عم ةيبرحلا ريزو ذٌعموي ناكو اشاب دونا ىلأ

 نا ىماو هدوقتن هيلا در اشاب رون! هفرع اماف نيحلا كاذ ىف ةعبتملا ةداعلا يسح

 رهش لك اهلا هل بترب ناو هتبافك بسح ةيرهش اقازرا ةموكحلا نم هل نيءب

 ةبرغ #١ ةنس ة,ججرتلا بحاص ىدنفا ىع د# قوت اهينح رشع ةسمخ



 بس 5و ادل

 رصمب ريحا فسول امس لا

 (١١م لكش )

 دمحا ىدنتفا فسوي ذاتسالا

 شتفم ناك هرصع ديرفو هرهد ديحو ملقلا نأعب ذخ الاو معلا درفملا وه

 انلق نإ غلابن الو ً؟ريبك ًاغوبن فوكلا طخللا ىف خبن اقباس رصمب ةيبرعلا راثألا

 ًاسردم حبصأ نأ دعب اصوصخ نمزلا اذه ىف فوكلا طخلا ايحأ ىذلا وه هنإ

 سفنلا ميرك ةيماس تافصو ةيلاع قالخأ وذ وهو ةيبرعلا طوطخلا نيسحم ةسردع

 ىف ءاح اب هتججرت ىف بهسن نأ ةرورضلا نم ىرنو « ةئس 45 وحن رمعلا نم هل
 قوكلا طخلاب هلاغت_شا ةبفيك لع فوقوال كلذو ( فوكلا طخلا ) هتلاسر

 همر ىدلاو ناك : هصخام ام ةروك ذملا هتلاسر ىف لاق هساردنا دعب هل هئايحاو

 ىف لغتشا ؛ هل« ىف انئفتم ةعنصلا قيقد اًئاحمت فسوب دججأ عملا وهو ىلاعت هللا

 شهدا ار وهظ هحترقدع ترهظف نيلواقملا دح> اك فاقوالا تا رامعب هرصا ل وأ

 ريغو ةقهاشلا ةميظعلا بابقلاو ةك_لا نذ املا ءانيب رهتشا مث ذكتقو نيسدنمملا

 شوقنلاو عماوجلابىتلا موسرلا ىنيريو هعم ىنيحصي راص ىتسارد ثمحتا اماف كلذ

 ا نود كب رع ةحل كرتت ال ىل لوة»و اهديفا نا ىنفلكوو اهيف ةيقاملا فراخزلاو

 ا نأ ىلإ هتمغر لل فنا تدخلا قرولا لعو موسرلا هذه نمد اعيش اهيف ممر :



 تت 58٠6 ل

 تاعبرملا ةدعاق نم فوكلا طحلا ديلقت ىفاكي ذخأ مث « كلذ ىلع ىنئفاكي ناكو
 لمح ىلا كللذ بلقنا مث ةيلستو ةيغر كلذ ىلإ ىت# تفرصف هعاونأ لهسأ هنال 4 و . 7 1 5 ع م وَ

 تنكو اهم أرو مهقو ةيامكسلا هده بح ىلإ لجملا ور ىدنع تدحوو ىدح

 . . و ع ا 5 م م

 ىفداص» ناك أم ن1 نال ىل نيعم ل أ كلذ ناكف « ميركسلا ثارفلا طظفحأ

 بهذ ت رصو ةيبرعلا راثألا ةنجل ىف اذبمات تلخد مث « زيزعلا باتكسلا نم تانآ
 اطاطخو اماسر تزدمعف َْى م تربهظ ةئيد دعلو ؛ هةعانص ماهم ف ىدلاو عمه

 3 ىريغ رس و قوكلا طخلاب مالإ صعل ىدنع اونعو مم ١/46١ هد

 اناقثإ ىفوكلا طخاا ناقتا ىلإ ىتمه تبجناو ىتيغرتداز كلانه « ْذْمَتَقو هئامدا

 ىذلا ىدلاول ىتقفارص  لوآلا - نارمأ طخلا ىلع ىدعاسم ناكو ؛ ا_هيحص

 نم حبصأ هماعز' نيرا ىذلا نأ هد ىبادلاو -ىوكلا طخلا ىيلعت لع صرح

 الو 6 قاقوأ عيمج ىف ىلعشو ىددح كلذ عوضوأملا رابعذ ةيعمرلا ىتفيظو لامعأ

 اهاصا ىلإ امتداعاو راثألا ىلع ةظفاحملا وهةبب رعلا راثالا ظفح ةنْطنم ضرغلازاك

 نم ةباتك لك دلقا ترد ىتفيظو لامعا نم اذه ناكو اهفراغزو اهتاباتكب

 نوكي ىذلا صقتنلا متاو « |-مبولسا ىلع بتك أو راثالا ىلع ةشوقنملا تاباتكسلا

 . اهنم راث آلا لع

 قرشلا بنجلاب ىتلا ة-يصحلا ذفاونلا ممرت ىف ةئجالا تعرش كلذ ءانثأ ىفو
 ةعونتم تاباو لج ند قوكلا طخلاب ةنادزم ىقو؛ نولوط نب دهجا عماج ف

 لوأ ىف عوضوملا ىلاهف ةذفان 1١ ةعبرألا عماجلا ناردج ىف اهددع ناكو
 لوق فوخ بهذأ نكلو هل تبدتنا ا مايقلا نع زجعأ نأ تفخو - ىمآلا

 ّ هلاثمأ ف ىنتملا

 انمأ ىفلا ةأر م الإ نمألا الو ىبفلا هفو أم الإ فوذلا امو

 عافترا ىلع ذفاونلا هذه تناكو . نيمطم باقب ىتيدومأم ماكا ىف تعرشف



 هس ٠

 ماسلا ءاقترا ند ىل كد ال ناكو مظع

 .ةنلكلا كترغاو ايبف توقكمملا ةراوق عياعملا قع يق هيحاو ةذئانلا لإ

 :دعصأ تنكف ؛ اهيلا لصأ ىتح ىشخلا 1 1 م

 .نع اثحابءاهريغ ذفاون ةلج ىلإ دعصأو لزنأمث « رهدلا اهب ثيع ىتلا فورملا وأ

 اهلقن أم «ةصقانلا فورملا وأ تاماكلا لثم اهيف ىتلاو« لئلا طخلا اهمف ىنلا ةذفانلا

 تلك أ ىت> اذكهو ةيناثلا ىلإ تدمع ىلوالا ةذفانلا حالصإ مت ىتمو ءاهمسرأو

 .ددع ءاصحا عيطتسا الو « اهحالصا 'م ىتلا ذفاونلا عيمح ىف ةصقانلا ةباتكلا

 . كش الب تارملا تائم تزواجم دقو ملسلا دوعص ىلإ اهنف تررطضا ىتلا تارملا

 .قوكلا طحلا ةءارق ىف اديعب طوش تعطق تنكو الإ ةيرومأملا هذه تبئااق

 ناس ةراعاز اميح ىتعزعت دو « ىتيغر تدازو . هتاتك ىق قاكلا عودنلا ليك

 . باجتإ نسحأ ٌثدنع فداصو باوصلل ًاقباطم ىلع

 .هبءانب ىف 8 املا مماهعب تناك ىتلا راثالا بيترت ىف ةنجللا تعرش كلذ دعب
 . نالا رادحلسلا ةسردم هب ىذلا ءانيلا وهو « اط فحتك ًايئديم ذخما

 .ىلمرلاو ىريجلا رجحلاو ماخرلا نم حاولأ ةزيجلاب ىرصملا فحتملا ىف ناكو
 روبقلا دهاوش نم رجح فالآ ةثالث وحن تناكو راثألا ظفح ةنجال اهتدهاف

 .بس# اهقيسنتو اهمالتسال تبدتناو ةفلتخ دعاوق ىلع فوكلا طحلاب ةبودتكم

 .ديدج ثعابي ترعشف . ءانبلا راو امل دعأ قحلم ىف اهضعب عضول خراوتلا

 .ىضملا ىلا ىتعفد نكلو هثدب ىف صالا تربكتسا دق تنكو ًافغشو ايح ىنداز

 ىنتملا لوق هب تفلك امف

 امزع دحنل ل نكم ءىث برقاف 2هدعإ فوخ ىذم نع ىزع لف اذإ

 لحأ و هزمر كفأ ترص حيحصلا ريبعتلابو ةدح ىلع رجح لك ًارقأ ترصف

 ٠ .٠ ال ٠  0م 2 35 .٠

 .#هلل_-ه لك هسارد ند تنذع ىلا ىنح ةبحات ق هكءصو ها ئ راب تفرع ىت»هو هزعل



 سس جغوا]ا

 .ددعلا ةريثكلا ىرخآلا راجحالا نم كلذ لبق رادلاب تاك ام عم راجحالا

 نمز لك ىف ةيفوكلا ةباتكلا دعاوق ةفرعم ىلا ءادتهالا نم كالذب تنكمتف

 اهعم ةشوقنملا حُحراوتلا ىهو ةلدالا قدصاب عبارلا ذرقلا ىلا  اهتايح تقو نم

 كلذ ىلع ىلدعا_سو ةدح ىلع نرق لك ةباتك نقتأ تذخأ م اهنم رجح لك ىلع

 .نم ىف وكلا طخلاب ة-شوقنملا ةيماغرلا حا ولالا رم ىسفنل هيرتشا تدك اه

 « فيرشلا رهزالا مدر رب ىف ةئحللا تعرش م طاطسفلا ةئيدم روق د_-هاوش

 .ةباتكلا هرم صقانلا لاكا يف تذخأف ًارهاظ ًامدقت ةءاتكلا ىف تمدقت ثتنكو

 .ةرثكب نولوط نبا ذفاونو راجحالا ةباتك فلاخم تناكو عماجلا لخادب ىتلا

 عماجلا فلاوطلا ىلايللا رهسأو راهنلاب ليللا لمع ىلاوأ ترصف اهفراخزو اهموسر

 .تعطتسا ىت> هيف دوجوملا ميدقلا طخلا ةساردل ليةاصالا قوف ةعمشلا ءوض ىلع

 .ى ةنجللا تعرش رهزالا ىف ميمرتلا مانا دعو . هجو لك ١ ىلع ىتيرومأع مايقلا

 .؛دحاو دعب ادحاو فوكلا طحلاب اهضعبفف ىتلاةيرثآلا لاحلاو عماوجلا حالصا

 هذه تناك دقو ءىشث فوكلا طحخلا نم ىنزجعبال ا كلذبو . !متحلصاف

 اهنم دعاو ةيبرعلا فراخرلاو ىفوكلا طحخلا اهنم تماعت ىتلا ىتسردم عمأ وحلا

 .ىديس دحسمو عئالط ٌخاصلاو دليلا روس با وبأو رّثالا د 3 عماج )

 .ىديس هيفو ىثويمحلا دحسمو ف_سو ةوخإ ةبقو ةيقر ةديسلا دهشمو ذاعم

 .ةبقو « ةيروغلاب هتيقو ىروغلا دحسمو « نسح ناطلسلا دحسمو « هيبشلا ىخم

 . كلذ ريغ ىلا (ةعلقلاب اشاب ناملس دحسمو ةبقلا ىربكب ىروغلا

 نمةيبرعلا راثألا داورو نيقرشتمملا ىدل تفرع ىتأ امادقاو ةبغو ىتداز مث

 اماباتك ىف صقنلا حالصا لسبق راثألا ضعبو رهزالا راز نم مهيفو نييبرغلا

 .بلط مهضعبنإ ىتح اهلك ١ ىذلا انأ ىتنأ ٍلعو بجعلا هذخأف كلذ دعب اهراز مث



 تش 10د

 اذه دعب دددحلاو ميدقلا نيب زمع نأ عيطتسإ ّ هنآ رهزالا ف ىتاتك هيأ نأ“

 ام كلذ ىل دكاو «هب تدرفنا ىفوكلا طحخلا ىف اديعب اوأش تغلب ىتأب ترعش

 ىلع ًاشاقناو بشحلا| ىلع ًارفح اهواعجيل راثآلا راحتل ةباتكلا نم ىنم بلطي ناك
 اذه ىل لصو دو زه كلذ ىف ىل نكي لو كلذ ريغو ماخرل ١ وا ساحنلا'

 لبقت هفورح نأ وهو هب ةدابشب ال ىفوكلا طخلا نم ءىش ةفرعم ىلإ مهملا لمعلا

 مسرلا لاخدا ىف نئفتا تذخأف « ىفرلا اهايك ظفح عم هل دح ال ام ةفرخزلا نم

 نيح ه2 ١75١ ةنس ىتح عدبأ ىلإ عييدب نم أمم ىتثراو ؛ ىتاتك ىف تايلكلا ىلع

 ةعبطملا طوطخ حالصا ىف نيطاطخلا نيب ةيملاع ةقباسم ةيرصملا ةموكحلا تلمع

 كلذ دنع ًايفاك أتقو جذامْلا ميدقتل تددحو ىفوكلا طحلا اهئيب نمو ةيريمالا

 هدعاوقو هنونف عيبج ىف فوكلا طحلا ةسارد تدعأو دجلا دعاس نرع ترث

 كلذ دعب ىل رهظ نكلو طمخلا اذه قويتكي نعةصاغ ةيبرعلا راطقالا نأ تننظو

 ةسمح مدقو ( ىتشمد ) اهدحا نانثا الإ فوكلا طملا ىف ةقباسلل مدقتي مل هنأ

 امذوع 119 اهنم اجذوع 7! تمدق اناو جذامت ةثالث مدقو ىساوت رخآلاو جذامت

 ىتلا ةنحالا نآل نكلو عورفلا ن نع قاملاو ةيلصالا ىفوكلا طخلا دعاوق نع

 امم رثكا قوكلا طخلا نأ :م فرعتال _هرفلا ريدقت ذّكتقو اهيلإ دع

 ةميق تفرع ىلال ىتع :زع نم كللذ لفي ملف ةيناذلا 5 ةزاملا ىتحدنم « سانلا هقرعب

 هذه رصلل قققح ىذلا نأو ىفو ىملع ةحصب اناعإ ىداز لب «ةيفىريغ ةباتك

 نأ دعب ىلع ىفوكلا طخلا 5 اعاو هد رعلا راطقألا . نم اهريغ نود ةينمالا

 5 0 وأ ةئس ةثاملرأ ادفاز ثمل

 هيلا قوشاو 0 طخلا ملعت لهسي ممرلاو ماسر ىلا - املوا

 نم هماعت ناكف ىتفيظو لامعا نم تناك ىوكلا طخلا ةباتك نا -اهيناثو

 5 ٍددَدقو ىسفت ف 3 اش ال ىلا ثعاودلا



 ل

 .ةفلتح زورق ىف تكشنا ىتلاةيرثالا دجاسملا نم ةسوردلا رصم ىف نأ - اهئلاثو
 ايلاغىيدعدار.نيبرخخلا تدع نك تملس د قوةيب رعلا راطقالا نعد اهريغ ف سيل ام

 .ىتا رادحالا ظفحل ةنيتم ةنازخ ملفعأ تناك ةيرصملا ةفارقلا نأ < اهعبار
 الو  هتباتك خيرات دهاش لك ىلعو اهمالقأ عيمجب ةيفوكلا ةباتكلا - اهيلع
 زونكلا هذه لثمل ةئيصح ةنازخ دجوت ايئدلا راطقأ نم رخآ رطق ىف نأ لاغإ
 نأ هل ق<و ةروكذملا هتلاسر ىف هسفن نع ذاتسالا هركذ ام صخلم ىهتنا ةنيكلا

 :انايدو ) ثد_ث كبر ةمعشب اماو 0 هنأش رع هلوق الرع ءاشام هسفن نع ثدحم

 . هلاثمأ نم هللا رثكا مالا سفنو عقاولل

 هةيلخ حاتفلا دبع خييشلا

 دف نع للا ةننحا هلا تلاذلاو ةيماس ةناكم.هل ةريضم لن الع مربتقلا نم قف
 .سردم روك ذملا ذاتسالا ناكو ىلاعت هللا امههحر رفعجح كب دع وأ سوم ىدنفأ

 .دقو يبرعلا طخلل اشتفم فراعملا ةرازو هتراتخا ماعلا اذه ىو مولعلا رادب طخلا

 .ني_سحم ةسردع طحخلا نف ىف ةيبرتلا سورد ءاطعاب ةرازولا نم ابدتنم اقباس ناك

 .كلذو بيهذتلاو ةفرخرلا ف صصختلا مسقب اهم اندوجو: مايأ ةيب رعلا طوطحلا

 .قالخالاو لضفلا نم هلو نيزاتمملا نفلا اذه لاجر ةريخ نم وهو ه2 151 ةنس

 . هلاثمأ نم رثك أو اريخ انع هللا هازج هياع طبغب ام ةيلاعاا تافصلاو ةعركلا

 مدرس همس
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 ؟ خم ؟ انج كك حرص

 بلاغ هع ىنغتس الام اذه انباتكب قلعت» امم دئاوف ضعب انه ركذن

 ؛ جاّتلا فورح عضاوم ركذ اسوصصخ باهميالا ةذمالتلا اهيلا ؛ جاتحميو باتكلا“

 دئاوذ اهل ءتسال ناف ةصوصخم دعاوق اط نالا عضو ىلا ميقرتلا تامالعو

 ىذلا لصألا نم ةرصت# ةروصب اهانستقا دقو ةسوم# عفانمو ةسوملم

 هترثلو ةيرصملا فراعملا ةرازو هتعبط:

 م٠197 ةنس هيلوب 560 ه2 ١؟49 ةئس رفص ٠١“ ىف

 'ىقرلاو يشلا يس الاف هر ع ضاوم

 نيوانعلا تالك نم ةلك لك لوأ ىف ح ١

 ءدب ىو « مالكلا لهتسم ىف ينأت ىتلا ىهو « ةلقتسملا ةلجلا لوأ ىف - ؟

 ؛ رثأتلا ةمالع دعبو « ماهفتسالا ةمالع دعبو « ةفقولا دعإو صيصنتلا ةرايع:

 نيتطقنلا دعبو

 الإ « لفاع ريغل أ لقاعل « مكى مآ ا ناك ءاوس لعلا مسالا وأ مح

 فرحلا اذ_ه نم الك ناف اهدعب اع قصتلت ىتلا فورحلا نم فرح معلا قيس اذإ

 . داةعملاك بتاكي للعلا نم لوالا فرحلاو



 عاهد

 بتكيف هركذ نع تأزجأو هنع تبان اذإ ةفصلا ملعلا ممالاب قحاي 4

 داراأنمو راصتخاب جاتلا فورح ةلاسر نم 2١ ج: فرح لوألا فرحلا

 .ابعيضاومن 2 كو ءوريبكم يكفر اثيامالَع

 « ضع نم هضعب زييعل بوتكلا مالكلا ءازجا نيب تامالع عضو ميقرتلا

 : ةين الا تامالعلا :«٠ م الع روشاأو . هةءارق دنع تورملا عيوذتل وأ

 ١ - ممسرتو ةلصملا هكذا  2

 : م» د هطوقنملا ةلصفلا ح ا"

 » 2 هدقولا ل

 اذكه ناعمرتو ناتطقنلا < :

 ؟  اذكهمسرو  ماهفتسالا ةمالع ح ه

 ا » 2 ريالا ةمالع ح <
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 «© » اذكه مدمرتو سصيصختلا ةمالع - /

 -- » 2 ٠ ةطرشلا -9

 ٠- فذحلا ةمالع 0»
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 ةلصفلا - الوا
 ٠ ا ءاد ةفلفح ةتكساهدتع ىراقلا ثاكشت نأ ايعشَو نه ضرغلاو

 : ةيناالا عضاوملا ىف عضوتو . ضعل نع مالكا ءاخأ ضعل

 : لثم « ةدئافلا مات مالك اهبعوم نم بكرتي ىتلا لا نيب - |

 .ىف رصتنالو « همالك ىف بذكيالو؛ ادحأ ىذؤيال « بذهم ذيمات 01 نإ

 . هيماعم نم مأ « هتوخا نم ناك ءاوس « دحأ ههركيال دوم : لثمو . هسورد

 ىف ةلجلاب ةميش اهاعمم ىرخأ تاملكب ةلصتملا ةدرفملا تالكسلا نيب - ب
 الو« هيملعمو هيدلاو حاضت لماع ذيماتالو « قداص رجات باخ ام : لثم ؛ اطوط

 : هديعاوأل فلخم ريغ « هتعانصل ديحم عااص

 .«هنع ظاقيتسالاو مونلا ىف ريبكتلا نإ : لثم؛هماسقاو ءىشلاعاونا نيب - جا

 .لثمو. قزرلا ةعسو « لقعلا ءافصو « ندبلا ةحص : دئاوف ثالث ناسنالا بسكب

 ءءاتشلاو « فيرخلاو «فيصلاو ؛ عيبرلا : ةعبرا ةنسلا لوصف

 باتكلا رضحا 3 ىلعاي لدم 6 ىدانملا ةطقن لىلوزر - و

 َط وقنملا ةلصفلا أبن ْ

 .نم ليلقب لوطأ « ةط_سوتم ةفقو اهدنع ءىراقلا فقي نأ اهْنم ضرغلاو
 : نيعضوم ىف اطىتسا رثك او لصفلا ةتكس



 ل ؛!ال

 ناكمال كلذو « ديفم مالك اهبعو نم بكرتي ىتلا ةليوطلا للا نيب ح !

 : لثم ؛ اهدعابت ببس ضع اهضعب طاخ عنمو ؛ اهنءارق دنع لجلا نيب سفنتلا

 راد_ةم ىلإ نورظن, امعاو ؛ لمعلا هيذ ىذلا نمزلا ىلإ نورظني ال سانلا نإ

 . هاقتاو هدوج

 ةسردملا تدرط : لثم « ىلوألا ىف ايدس امهنم ةيناثلا نوكت نيتلمح نيب حى

 دج للمخ : لثم ىلوالا نع ةيبسم نوك_: وأ . نذاحتمالا ىف شغ هنال « البلخ

 : ةلمف لوا نوكي 0 ةبارغ الف « هسورد لك ىف

 ةفقولاوا ةطقنلا  اثلا

 : لثم « ةيظفللا اهمالمكم لك ةيفوتسملا « ىعملاةماتلا ةلملا ةيامن ىف عضونو

 . أمهيف لطن و 6 لدو لق أم مالكلا ريح لءمو ١ مالكلا سقن لقعلا م اذإ

 ف اهطاوعتسا ربك و 4 هلق اه هزديعو اهدع) أم حيضوتل نالمءعتساو

 : عضاوم ةئ الث

 : لثمىنعملا فام هوم شيل ام وأ 6 هب ماكستملا ىلا لوقملا مالكدلاو لوقلا نب ل١

 . نيش لوحلاو 6 نر معلا : مكجلاق

 . كدغ ىلإ كموي لمع رخؤ: ال : موب لك ىل ىلا حاصن نم : لثمو

 «ةبابسلاو«ماهبالا:سمحديلا مباصأ : لثم « هعاون ًاوهماسقأ و ءىشأ| نيبو حب

 « لع بلاط : ناعيشن ال نانثا : لثمو .رصنحخلاو « رصنيلاو « ىطسولاو

 . لام بلاطو
 6 هليقامحضوي ىذلا مالكلا لمقو 6 ةدعأو حضوا ىلا ةلثمالا لءقو حج َ

 مرات ؟ 7 ل 1



 سس عام

 ء مما ؛ ةثالث ىبرعلا مالكسلا ءازجأ : لثمو . منغلاو « رقيلاو « ليفلاك : تاينلا
 6 سانلا نإبو ارقتح أهممحاص لعمل 6 هعدند ةفصبذكلا :لءهمو 5 فرو(« لعفو

 . قدص ناو همالكب قثودال

 مابفتسالا ةمالع 5-5 انني ان

 باعلأالا هركت مل؟ لكشلا اذه مسرت فيك ؟ رابخألا نم كدنع ام ؟ترضح ىتم

 مأَتلا ةمالع - ًاسداس

 !ناتسلا اذه لجأ ام ! هافسأ او ! ناحتمالاف تحت ىارشباي . لثم ؛ ءامد وأ

 ! هيلع هللا ةمحر ! نالف تام ! ملاظلل ليو ! انوئيغأ ! دانلا رانلا

 ناسوقلا اعباس

 اذه ناكرا نم تسيلىتلا ظافلألاامهنيب ابوتكم مالكلا طسو ىف ناعضوتو

 نم كريغ هل اف ( ىل ينذ الو ) بنذ ىل نك نإ : لثمو . ةيقيرفا ىف ةنيدم ربكا

 هم 6 ءاوطا ةييط ةرهاقلا يبون> ةندم ) نوكسف مد) ( ناواح : لعمو رفاغ

 . ةيدب ربك تاماج

 صصخنتلا ةمالع انها

 ىلاعت هللا لاق ' لم «هف رحوهبعنب لقي مالك لك ننتحودزملا اميس وق نب عضصوت و

 5 . ء
 ؟« مجسفنا نوسنتو ربلاب سانلا نويماتا »



 ل ه|هبال

 ةاضررلا وأ ةلطررتكلا اهجات

 : عضوتو

 نا : لثم « امهمبف ليهستل جال « لوالا نكرلا لاط اذإ ةلجخلا ىنلكر نيب ح |
  تاقبطلالكنمهلماعي نم عيمج عم ةنامآلاو قدصلا ىعارب ىذلا ريغصلا رجاتلاا

 . راحتلا يا نرم ةلياق تاوئس دعب ريصلا

 ىف ريبكتلا لثم « رطسلا لوا ىف ًاناونع اعقو اذإ دودعملاو ددعلا نب < ب

 ..بسكي ةظقيلاو مونلاا

 ندملا ةم - ال 1

 لاملا روفذو < اناث

 'فذحلا ةمالعأ ماع

 ركذحابقتسالوا ؛ هنم يملا ىلع راصتقالل مالكلا نم فوذهملا ناعم عضوتو

 ىنوبالا نيدلا حالص هيلع ىب . . . .رصم لابجرهشأ مقل لبج : لدم هضعإ

 «بيحملا هدحسمابب ىدو « اشاب لعلي موحرملاربعم ددجم اهددجو ةروهشملا هتعلقت

 . . ريخآلا هعحضم اهب ناكو

 ةمالعو ناسوقلا الإ رطسلا لوأ ىف تامالعلا هذه نم عضوبال (ةظودلم)

 ىذلا اها مسا عضاومو ميقرتلا تامالعو جاتلا فورح ةلاسر نم ه١ صيصنتلا'

 ةيرمدملا فراعم ا ةرازو هنارسشللا

 1222 2تتح©نل



 ل عا

 .ةقيقدلا ةيقوذلا ةيسدنهلا مولعلاو « ةقينألا ةليِما نونفلا نم طحلا ناكامل

 ,لئامشلا نسح«سفنلا < رك راغلا قيقذي اولا قيفرب ظاليلا قوكك نأ اناا را

 .ةدي#لا تافمصلاو؛ ةلضافلا قالخالل ًاعماج املح؛ انيلانيه

 .ىنرهنذلاو ةحيرقلا داقو ؛هدعاوقو هنف لوصال انقتم ًابيبل ايكذ نوكي نأو

 الك طاطخلا نأ براحتلاب انيأر دقلو «لاكشالا عدبا راكبا ىلا لايخلا هب بهذب
 هطخ ءافصف «لامجلاو نسحلا ةياغ ىف هطخ راص الك بلقلا رهاط لاحلا مقتسمناك

 .ةليقو قرع ةنانتللا ةعيسمأ قنآل دورات وب فبلق ها غرس لع ليلد: ةقورحالارعو
 .بتكي نأ كلعال ديدش نزح وا بضغ لاح ىف ناسنالا بتكولاذهطو باقلاب

 هياق بارطضال طق انسح اطخ

 ليبسف هلاع لخس الفءىث اهنمصقنرال ةماث ةلماكهتاودا لعبم نأ هل ىغينيو
 : دولا ةعاضب ىف ءا> دقو « كلذ

 .بقاث مهفو "” صرح اذ نوكي 2بئاكلا طورش نم اعيجج "7 الاق

 اماطخ ىلع ولغي اهرهف اهبالطت ىف لاومالا لذببو

 تدتك هب ىتح بهذ نه تقفنا مي لاق لاله نا

 .طاسين ال ىعدا كلذ نال ةفيظل ةيترم اهاعحم ناو اهدهاعتب نأ هل ىعمشي 5

 .نومدقتملا ناك دقلو نئفتلا نسحو قوذلا ةمالسىلعلداو «ردصلا حارشتاو سفنلا

 اهلبق ىلا تابالا نم كلذ ملعي 6 باوبلا نباو توناي لاق ىأ )١1(
 ةدافالاو ةدافتسالا ىلع صرح ىا (؟0)



 بح دج

 ضايفل' د ابا نأ  ىور دف  اهتفاظنو ةباتكلا تاوداب ءانتعالا ىف نوغلاب»
 (مهضعب نعو ) درولا ءاى هتاودقيليو كسملاب هدادم نجعي ناك ةلودلا فيس بتاك

 .لاوغ ريهلاو «ناوغ بدالا ناف ءريملادبجم كبادآ رتافد اورطع :لاقهنأ
 كلذ نع لكسف بيطلا نم هدنعام بيطأب هتاود بيطل ( باتكلا ضعب ناكو )'

 ريمأ مساو ملسو هيلع هللا ىلس هلوسر مماو ىلاعت هللا مسا اهب بتكا ىنأل : لاف
 مهضعب لاقو . انتنسلأب هسحلنف انتدارا ريغب ملقلا قيس امبرو نينمؤملا

 باتكلا ةءانص نسح عبرلاو اهدادم داوس ىف ةب ادكلا عبر

 بابسالا عبار "”دغاوكلا ىلعو هيرب ىوس ملق نم علرلاو
 «بناك-لا ديلا ديع لاق >غيلب ريثأت هل نايبلا نأ (م ريبك لوءفمهل نسحلا طخلاف»

 لاقو . ًاحو_ضو قحلا ديزب نسحلا طخلا اولقو نائبلا ف طحلاو ناسالاىف نايباا

 اربع .نف نيبعا, .نهووذتب فتى وخلا ثاريغام»: تاكا قسوز نيدخلا

 لقعلا هرهظأ ءىث طحخلا 5 ميكهلا سريم وأ لاقو « بتكلا دودخ ىف مالقألا

 دحأ طخلا » برعلا تلاقو « رصنعلاب هتقشع سفنلا باق املف «ملقلا نم فاو

 برشا ملقلا ناش بجحءاام» مرضعل لاقو <« نيتحاصفلا ىدحإ هنسحو «نيناسللا

 ةيلويطا ةلعلا دادملاو ؛ةلعافلا ةلعلاملقلا > سيلاط اطسرا لاقوت# وون لفيقلتو ةئلاطب

 هأس غلب ةحاح بحاص نم ف هه «١ ةيماعلا ةلعلا ةغالبلاو؛ةءروصلا ةلعلا طخلاو

 تعفتراو هلومأم كردا هلاح هب ضني مل نم كو ؛ طخلا نسحب هبولطم ىلا لصوو

 ميدعلا نب نيدلا لاك بحاصلا ىلا هتصق مفر اناسنا نا يي اع اخ نبق ةتعروب

 باب ىلا ترمذ> نكلو ال لاق ؟ كطخ اذه اهعفارل لاقو اهكسمأف اهطخ هيف

 ىذلا هكولمت هدجو رض املف هب ىلع لاقف«ىل اهمتكف هكيلامم ضع تدجوفانالوم

 هزه لاق« معذ لاق ؟كاخ اذه هل لاةؤ ؛ةيضصص ريغ ةلاح ىف هدنعناكوهلعأ لم ناك

 اهمتذخا ةصق دحال تعقو اذا تنك ىالوماب لاق ؟اهيلعكفقوا ىذلا نف ىتقيرط:

 قاروالا ىعع ةيكر ةلك ىو دغاك مج دغاوكلا 6 (



 ملال

 .بتكي نأ ه رهأف ةثالث وأ نبرطس امه رط ىلع بتك ١ ىت>ىلع ةلهملا ةتلأس و هنم

 لوي بتاكف هاريل هيدبر نيب
 31 توعع لاككلادنع اهبحاصو اجححلاو ملعلاو باد الا عفنت امو

 2١ هتازنم بحاصلا عف رق

 ,نم نكمتي ىتح تقؤلا نم اءزج ناسنالا ذخأب دق < : ءىدرلا طخلاو
 .سايعلا وبأ لاق كلذل - اهئناعم ريغيو تارلكلا فيرحت ىلا ىدؤيدق لب هتءارق

 مبضعإ لاق © هتف ىأ © بدألا ةئامز طخلا ةءادر » درملا

 ىط>و ىعضو هيفف ىلطخ حبق ند تعزج>

 ىلطعخ ماعل ىلا قدح دعل نم تءجر

 ,ىور دقف ؛ اهليطعت وأ لاصملا ءاضق ىف ةرثع رجح طخلا ةءادر نوككت دقو

 لوبق اندرأ دق « نسح ريغ طخب هيلا رذتعم ةعقر ىلع قو رهاط نب هللادبع نأ
 .كتدعاسا كراذتعا ىف اقداص تناك ولو ؛كطخ حيبق نم هنود انعطتقاف كرذع

 نكعو علما حوضوب ةعتاس نع لفات طشلا: سدح نأ تاع اموأ كدب اكرج
 .لاقف هطخ هضرب ملف هباتك ضعبطخ ىلا اضيا رظنو ه ! "'' ةيغبلا كاردإ نم هل

 . ه | هريغ ىدعب نأ نم, الوطخلا ليلع هناف ناويدلا ةيتيمنع اذه اوت

 ىلل_5و هلو نم لكشلا ف مق مب واهدعب امو ةءاكملا هده نم رولا )01(

 قلأ هيئاكل هلوق نمو «هزييوش ة رثك الول طخلا اذه نمحأ »باك هيلا عفر

 نب هللاديعذا « فورحلا نيب طم رقو روطسلا نيب جرفو كماق نس لطاوكتاود

 رون.دلا لع ”ةلماع نك دقو 4 ايرآل اعدشم هعاضوأب افراعطملاب أمرعم ناك رهاط

 0 نكي ملف هيلا اهعفأ ر رذع 5 ودق مدعل هع رأا َْف ةعبق و أما 5 وماما لمق ند«

 4ع ردصلال هز ره واع ف رهاط نب هللا كعع لش ط4ؤ طخعا ةءادرل هناذ لحق

 هيلط تاز ةعلرذ هطخ حبش لعش هرذع لوق نع هف رص رز كانه اعاو اده لم

 اه 5٠ ةنس رهاط ن هللا دمع ىفوت دقو هبيغب ملعا ىلاعت هللاو هسمتام ضفرو



 سل عابس دس

 طافلأف هب عافتنالاو هيلا رظنلا نع سفنلا دي ءىدرلا طملا نأ ةقيقحلاو
 رداقلا بتاكلا عاريب ةبدم# رهاملا طاطخلا لمانأب ةخوسنم تناك نا بتكلا

 هيلا رظنلا ةموادمو ةءارقلا راركت ىلع ناسنالا ىرغت ىبغ

 ةفحتك اهتباتك نسحو اهطخ لام نئازالا ىف تعفر ةبفاث بتك نم كف

 الو اهب ابعي ال ةلمهبم تراص لاثملا ةردان ةميق بتك نم كو « ميظع رثاو ةسيفن
 . اهطخ ةءادرل اهيلأ رظنع

 ىنعملا اذه

 ىف ىنيواوه كب بيم ريهشلا طاطخلا لوق ىبجعيو

 ةاحوفللا طل نمسح. نإاآلا

 ىهنلا ندعم نم غيص لاقم برف

 هلك_ش طخلا ل_#ج لاقه برو

 هماظن ىف ساع لاقم برو

 اهرون ىهاز باش لال نم 5و

 اهوادر ثر ءانس> ىوتدس لهو

 هلوس كردأ طخلل كردم 5و

 مهطوطخ الإ باتكلا ةيلحامو

 مجعلاو كرتلاو بارعالا هب ىهاس

 مستباوءاضام لكشلا مقسل عاضف

 مس الب ضافتسا امهم هعلاطت
 متتساو قرشا ريوصتلا هاز اذإ

 مظن نم طخ ىف ناةنالا نع اروصق

 معنلا نم يفاوضلاب ىهز ءانسحو

 مقنلا نمأ 3 « بولطملاةزع ىلع

 مق ا ىلعلو أردو اهبزعل

 لصعفلا كعب 3 اتوكدلا تال و طخلاا فضصو ف لعق رب ءىشد ىأئسو

 . ىل الا

 نك ( لاق ىدادغيلا ج رعآلا ميهاربا ن لوس ل لضفلا نك نم درو م امأ

 مل ءلل غ رفتلا او هنأف هقالطا ىلع سديلأف ) لهذا ء«ىدر نوكي 0 ءرملا ةداعس

 ةاأ_يسولا وبق اطمح ناو تاذلاب ةدوبصقم ا ةياغلا وهف هأ وس نود هب لاءةشالاو

 باوصل يل هراغلا ف ريصقتلاو ةلءسولا ىلإ عاطقن الاف ىلاعملا موف ىلإ ىدوت ىلا

 هيلا مهتمه رصو ملعلا ىلا موعاطقتنال ةئيدرءاملعلا رباك أب لافطوطخده اذه
 ةالص نم ريخ ملعلاو ) لفاونلا ةالص نم لضفأ ملعلاب لاغتشالا اولاق لب ةيلكسلاب
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 مهنتها رك نمال ًاماتافرف: طخلا ىلإ مهغرفت مدع نمةكشان مهطوطخ ةءادرف ( ةلفانلا

 كردأ نم نأ ىلع هيف اصقن هطخ ةءادر نوكت ال ملعلا ىف نيخسارلا نم ناك نفدل

 ايل ىف نيطاطخلا نم ءاماعلا مجارت انرك ذ دقو«رود ىلع رونوبف نيتليضفلا

 نم رفاولا هبيصن ذخأي نأ ىرسحتسيف مات الاغتشا ملعلاب لغتشي مل نم امأ

 . نيتليضفلا ىدحإ هتوفت ال ىت> هب لجأ و هل لك أ كلذف طملا

 هيطعل ىلاعت هللا نم ةيه ةقيقملا ىف طخلا نسح نأ دج رظنلا نعمأ نمو

 مدقتيالو هراهنب هليل هيفلصاو» طحخلاب لغتشي مهضعب نأ انيأرام اريثكف ءاشن نم

 الذم ا ىف داهتجالا ريثك ع والا اذه نم قيدص انل ناك دقلوءرك ذي ًامدقت هيف

 ءىطإ ناك كلذ عمو ةباتكلا نم اهؤلعيو الإ هقاروأو هرئفد ىف افارف كرت داكي

 ارفاو اييبعل هنم لاذ نكس و ةداعلا بسحب طخلاب لغتشل ضعبلا اني رو مدقتلا

 : ادرطم امد همؤ مدقتسو



 همس 5

 ال *ءاواشرا

 ةمئرص ةلماك هتاودأ لمه نأو هلاو>أ لك ىف ةفاظنلالمعتسينأ ملعتملل ىغشي

 الو ( هريعل نكد ّ أم ةباتكلا تال 1 ةقنرخنا مالعل ناك هنأ 5 ىلثف

 1 د قيساك ةيمامأ راش د ةنامعسل ةيباتكلا تال الا هله هيك ر ف تعءيب ثأم

 ٠ نيسألا نا رمعل فرعلو هتمحر ىف كلذ

 هسفن ديجي ال نأو ةباتكلا تقو ةيحصلا ةسلملا ىلع ظفاحي نأ هل قلتو
 قع رسل ال نو“ فديعص ءوص ىلع ةباملكلا نكد ردح ناو «لع الو مأسيبال ىتح

 ىف هأّمر بسكدو همأ ركا ف غاابيو هياداشراب لمهعلو هذ انس عبتيذأو ةب ةاتك ١

 : ليق 5 هبدئاقو هحمر كلذ

 اهالك بيبطلاو ملعملا نإ

 . مهضعبلو

 ةباتك نسحم ىظح نأ تعش اذإ

 ا_ماف اهدمتعاو ًاثالث ريخم

 ةءاربو اكحم اسرطو ادادم

 اهصوخش كيرب خيش نم دب الو

 هلقعب شاعو حبيش هل ال ندو

 ا ىر ةدوح 52 6 لالخ ىلإ بتاكلا جاشحي بهو نب نسحملا لاقو

 امرك / مه اذإ ناحرصتب ال

 نزت نيملاعلا ىف ةسترصو

 نيعت حيلملا طخلا ةجم ىلع

 ذويع نهم ترق تعمتجا اذإ

 نيءلو اهداشرا ىف دعاس
 نونذحو هلقةع ءامه كاذد_ؤ

 و م
 ةلاذما

 عاسلا رد ةدملا لاسراو لمانألا ءاطتمأب ىأأتلا نسحو6 هذطق كيرضو هتفاح

 ىلع ماجعالاو طخلا ىلع لكشلا كرثو فوسكلا نم اهغارف نع زرحتلاو . فورحلا



 ل غمس

 .ن' ىالعلا رقملا « لاقو » . ه) عطاقملا ةوالحو موسرلا ءاوتساو ؛ فيحصتلا
 .( قرولا ) راموطلا كاسماو طقلاو ملقلا ىربو دادمتسالا نسحم / نم هللا لضف

 .هللا دبع ( لاقو) . ءىش ىف ةباتكلا نم وه سيلف ةباتكلا لاحدبلا ةكرح ةمعقو

 .فورحلا نيب طمرقو روطسلا زيب ج رفو؛كماق نس لطأ و ؛كتاود قا هيئاكل رهاطنبا

 .ةدوجوةباةكلالاحهتاكرحةظحالمو لقلاكسمةيفيك طمخلا نيس ىلع نيعبام ثَأ نمو

 نافرخ الا فصنلاهتطق ةفرعمو طحخلا فصن ةياربلا ةدوج.ىثالعلا رقملالاق.هتيارب

 فونصل زيممريغل قذحال «دا# ن.قحسا لاق» ةصوصخم ةطق طخلا نم عون لكل

 .نالمت نب كاحضلا نأ حيو .'. ةياربلا نسحطحلا كالم : ةلقم نبا لاقو ةياربلا
 هذاكو «لقلاهلك طخلالوةيودحا هارب ال ثيحي ىراوت املق ىربي نأ دارأ اذإ ناك

 عطق ناويدلا نم موقي نأ دارأ اذاف «كلذ لعف ىربي نأ دارأ اذإ ىراصنألا

 جحا اهارب ل قد مالقألا سوءر

 .هرذح ذخأي نأو ماهبالا ةدقع رادقم ملقلا ةحتف لوط نوكي نأ نينحتنلاو

 . سصقني الو ديزب الف ملقلا قش دنع

 - . طخلا ىف هتزوجرأ ىف كلذ ىف ىرمرسلا نيردلا ءالع خيشلا لاق

 ةلذرأ نوكي يندا الو ىلعأ ال ماهبالا ةدقمك امطوطو

 لاقو

 فصأ ام مهفا مالقالا بسحب 2 فلتخي اضيا قشلا نأب ملعاو
 المقاو لقنا ةفاللا ثلث رادقم ىلإ قش الدتعم نكي نأآف

 كفدسل قألأ ةحتفلاب بلصلاو دز نيثاثلا وا فصنلل وخرلاو

 .اذواذ فرعا ةبالصلا ف طرفا اذإ ك'اذ ىلع اوداز ارو

 .يراجنسلانس> نب دم خيشلاةلاسر طخلا دعاوق ىف فلا ام فرظا نمو ه١

 يشيع مدت ماعم ةرثكك ملعيل ةذبن اهنم لقنن اتيب ١1ه اهنايبا ددع ىلا

 + ننام ام ةلاسرا ف. ةاعاا مف ظلا



 ل عال ]|

 ةباتكلا تقو سواجلا ةيفيك ىف لصف

 قلكت نيني وكل افاقم. .ةئقلتقلفطلا واج رتلغاو

 فرت رتب نسيانانزتع سني لايك نبأ عراف
 ةباتكلا ءانتعالا ىف لصف

 في رح الب عضولاو لصالا ف فورالا ةد# تيدهدصقاو

 بيحعلا ىرم ىنأي هلاف بيترتلا ف ضايبلا مسقا مث

 ملام بسحم قدوا ظلغ ملقوهل مثدنع طخلكو

 هباتكسلا ىدل ىطسولا ميصألاو ءهبابسلاو مادهبالا ل_عجا مث

 سفنلا لثم عاريلا ىدل ىرجحت 2سرفلاك اه ىطسولا نكتلو

 نيل لم

 افرع ىو 4-دعس هناأخد افطل ادأدم ريجلا نع دخو

 معرف رع عاريلا عوط عونصمأ'' سولعم بك ىم

 ةميلسلا هماعرلا بالصلا تاذ هكوقلا ة_ءاريلا بحت

 انه هب دارملا سيلو « ةطنحلا نم برض نيتحفتب سلعلا راتخلا ىف لاق )١(

 اليلق داوسلا ىلإ برضأ تناك اذإ ةفشلا نول وهو اضيأ



 تعطقف تكردأو اهلصأ ىف تعنب أو تك ردأ دقىتلا ىهو

 نيكسلا ذاختا ىف لصف
 هيفاح ريغ نيكملا ذخلاو

 ةفيفخ ةفيطل ةولكب

 هيفاك ىهو كاذك ةفيطل

 ةفطولا .ةدننط ةلاب

 ةياربلا ىف لصف
 نيكسلاب ةقلحلا اط لوط

 ةفيط) ةميحش اط لعجاو

 هنيمس امرشةنوكت ناو

 الامثااو نيملا تحما مث

 ةقلحلا

 ةيربلا
 قيمعتلاب دودو

 نيكملاب طسولا ىف اهقشو
 ةفضذ نكتل ورشق نطإ نم

 هنيكسلاب ةمحشلا اط باساف

 0 الا نق اذكه ايوق أتحت

 قيقدتلاب نا رلاو اهردص نم

 ىنيثكلا ا+ءوحشو ثدحءش نم

 طقلا ىف لصف

 فيطلتلاو دحلاب نءطقو

 ه-عاريال طقلا تدرا نإو

 راوسلاب اهماع دهلا لعجا مث

 ىاش اسيبك نينا سبك | مث
 امن> كاذ دعب نم اهفحو

 ةلاسرلا نم هانيقتناام 2١

 9 ىلإ رود نيبأم

 هعانصلا ك4 أهمذ ا معساف

 را وقلاكفتك وضع نه اهطعا 9

 ىأ. ىتح قاولاب اهعطق ءىمحي

 ىن#و اهدح توم ىت>

 ربرحشلا ةداحإ كد رب نها

 باويلا نباو توقاي ىأ )١(

 ربوصتلاو طخلا ن<> /وربو



 عمو

 اةداصةباتك-لا ىف كمزع ناكذإ

 فقثم لك مالقالا نم ددعا

 "7 هضوقف هيرب تدمج اذإو
 هيرب لعحاو هةيقرط ىلإ رظلا

 ةلدام ًاماوق هتفلط لءجاو

 هيرب قبيل هط_سو
 هلك كللذ اذإ ىت>

 هلك كمزع طقلا ىأ لل فرصاف

 قشلا و

 , **نو
 تثتدعدد |

 هريسإ حوا نأ ىف نءمطنال

 هنأ لوقأ ام 4+ نكس

 ًاربدم ناغدلاب كتاود قلأو
 تلوص ك-3 ةرغم هيلا فضأ و

 )ا ىلإ دمحاف تر ام اذإ ىت>

 83 ريخاغملاب عطقلا دع هسدك اف

 ًازباص كيد ليثعلا لعجا مث

 هل ًايضتنم حوللاىف هب ديا

 هتطخم ىدرلا نم ناجل
 ا_ئ.ه عجرب 9 بعصت مالا

 هتلما ا١تكحردا اذا ىتح

 هناوضر عيتاو كلا ركشاف

 اهمتاين طخم نأ كفكسل بغراو

 اد_-غ هاقلي ءرملا لعف عيم3

 نوزوم ريغ رطشلا اذه نا فحيال )١(

 ريستلا ىف كالوم ىلا بغراف

 ريبحتلا ةغايص غوصل بلص

 ريدقتلا طسواب سايقلا دنع

 ريفحتلاو قيقدتلا بناح نم

 ريصقتلاو ليوطتلا نع ولخم

 ظ ربدقتلا لك اشم هيدناح نم

 ريمخ دارألاب بط ناقثا

 ريبدَتلا ةل# هيذ طقلاف

 ؤودسملا “هريس نضا ىلا

 ريودت ىلإ فيرحم نيب ام
 رو_صعملا مرصملاب وأ للاب

 دوفاكلاو خينرزلا رفصا عم

 رومخم لا معانلا ىقثلا ق دو

 رييغتلاو تيمشتلا نع ىان

 نوم لقفل ومالا كودا اه
 ريمشتلا نع هد را م رع

 .ييطدللاو:لييتعا لوا ف
 ري-سع لعل ءاح لهس براو
 روسو ةريهسر ثديسفا

 روكش لك بحي هلالا نا

 رورغ رادب ه-فلام ا ريخ

 ر وشنملا هب انك ءاقتلا دنع



 سل سلا

 ) طخ ا فصو ىف ىناوريقلا لاق )

 تلدععا اذا لاف ؟ةدولاب قدوي نأ قدح ىءاظطا نع. تاعك شعب لكم
 هنويع تحئفت و؛هدودح هروطس ىهاضو هروطس تماقتساو همالو هفلأ تلاطو.:

 هسانجأ فلتخم لو ه-سافتأ تماظأو ةساطرق قرشأو « هنونو هؤئار هبتشت ملو
 هلوصأ ت#«دناو؛هلوصف تردقو هرمثم لوقعلا ىلاوءهروصت نويعلا ىلا عرساو

 ماقو «نيربح لا عنصت نع دعباو نيقارولا طمت نم ج رخو هليلجو هقيقد بسانتو

 للجام اذا طلا ف مصولا اذه بءاص لاق مذئنيح ناك ةيلطاو ةيسنلا همحاصلا

 شقنأ لب ريناندلا شةنك ةل> هطخ+ نم نمضل شد رالا ملقا هرواسو هساطرق

 ,نينلحالا اها رقرو اطلاقا لبلكلا نيف كرحل ةفورغت

 ىناعاسلا لوق عدب | ام

 طقس ميسنلا ه-ُحاصب بطر قالك نومغلا كلس ىف لطلاو

 طنب ما.غلاو بتنكي حيرلاو ةةيمص ردغلاو أرقي ريطلاو

 بيشملا هب دارب ناك ناو مطو3َ بسائي امو

 دادللا ةفلاخم امهسو طخ ماي اللو طخ هىلو

 اهلا ةءاتكلا فصو

 ةفرعمىلاعت هللا كمطأ ةباتكسلا: :ىلحخلا بيدح نبال ايصلا مسن باتك ىف لاق

 لزانملا عفرأو «بصانلاو 23 : اظولا فرشأ ؛ابلهأ ةَفادص عشت كمردالو 6 اهاضف :



 عما

 رارسأ ردصو « بادآلا ةرئاد بطق « ةءاضب حرأو ةعانص حافأو « بئارملاو

 هدح د فيسو «© قطان قملاب ناسلو « قداص لوسرو ؛ بايلالا

 اهيلإو « بئاغلاب رضاألا ربخ قدحات « فراطلا نم دلاتلا زيع نازنمو - فراعملا

 زيربإ زربت ؛ ةكسملا روذش لصفتو « ةمعنلا متل اهم « بئاغرلاو لامالا ىسمذت

 قق ( اهءاقر ) ىثاوح فطل ؛ ةغايص نسحأ مالكلا نيإ غ وصتو « ةغالبلا

 تاحو « بيكرتلاو عضولا ةحصب تاحندق « قفدت» ناحرلالع لسامملا اطودجو.

 هغدصك ( ميجلاو ) ؛هدقو هراذعك فنألاو ماللاف«بيبملا ءاضعأ نم تكح اب

 نع يئانلا هف ( ميملاو ) «همجاحو هئيعك ( نونلاو داصلاو ) « هدخ ىلع برقعملا

 ؛ هينا هدرو دكار

 قازرألا حافمو ىنفلا ىنخم اهنإ ةباتكلا نف نع دعتال

 قايردلاو مسلا ثفش تفرع  ىتلا ىهف اه>راو ةعاريلا شخأو

 لودلا ءارمو:#:هلاؤعاو:ةرضبملا هثويعو «ةناكراو 21لملا فانغ( قاتكلاو)
 مهلئاعتو « ةرهأب مونساحمو ) ةرخافىهسبالم (« اهماوقو هسايرلاص وءرو « اهماظنو

 ريب دّمأأو فرصتلا عجرصو « مهملع دقعلاو لحلا رادم « ةفيرش مهسوفأو ؛ ةفيطل“

 6 هلأ

 نوهزو 6 عيديلا عاونا عامسالا ىلإ نودبم ( ةرومغعم داصقلا ةيدنأ هادو

 ؛ ةرومعم لئاضفلاب مهسلاجم « لقاعملا روغن مستبتو « لطاوعلا 1 م

 فل مهةميشو(نسللاو ةعارمأا لهأ ُ عيشوتلاو حيشوتلا قئادح ىف قادحالا

 ةعجأ ص نم نول؛ الو 6 حدملا بج وك لوقلا ىلإ نوايع 6 نمحلا رسشاو يبقا

 ىعم ا نع ةيروستلا مدعو 6 فو رعملاب سائلا مادختسا ا 4 حنملا َْق نيمغارلا

 ىلا مط 6 ريظنلا ةأعارع نواخغ الو6 ريعصلا نواحسو 6 ريمكسلا نواح 6 فويلماو

 ٠ تامصلا ليج ع و زاح ل9 ةلمطاو 6 تافقااو ع وجر ريدا“

 رحسلاب كطخ تسقمارح كاذو للحم اذه نأ الواف تثدتك

 رحبملا هل نم ووجذ أرد ناك ذإو 3 احس عنصووف أرهز ناك نأف



 دا هحح

 - رهازالا ةيهاز رهاوجلاة يفاص ؛مالحالا اهفطلب ساتخم مالقا ( مهيدباب )

 .برطل اع ىهو تكستو؛ ةمستم ىهو ىكت « فارطأللا ةمحان ؛ فاطعالا ةنيل

 انتنسا6 اهدوعس ةءاربلا ءاممىف تق رشأ و« اهدودق تلدتعا دق ؛ ةماكتم عمسلا

 .حضفياماه ردد نم ىدتو « ىرايلا ةمدخ ىف دهم ؛ ةقوفم اهفراطمو « ةفهرص

 ىلع تأشن ؛ اهداربا ةبوذعب رودصلا حرشاو « اهدارأ ىثو ىف سدت « ىراردلا

 .بولقلااست«بيبانآلا ةليوط«راياطالا بارعا نم نحللا تماعتو « راهنالا طوطش

 .«لمانألا ريغ ءاطتماب ىضرثالو«للهاعلا لجو « رظانلا شهدت « بيلاسألا نسحم

 رظاون ةراضنلاب رمت « اهتحط ىلع ةيراح ةحاصفلاو « امحبم ىف ةنماك ةعادشلا

 .تلاسصص نإو « لئاقل الاقم كرتن حل تلاق نإ . راهنلا ةيدرا ليللاب زرطتو؛ راهنلا

 .بترلا ىلعأ ىلا تعفرف سرطلل تدحدس ؛« لئاججا لايذأب ةرتاأسم فويسلا تءحز

 بصقلاب تيع" اذإ ورغالف تقبسو تيبشو تلحو

 دامتالا نم تلسام ضييلاو مصرع وهو شيملا لفي ملق

 داسالا ةلوصو لويسلا مزع اهءاشن نيح ماحألا هل تيهو

 :ةينح « ضايرلاو حاودالا ةقريثم « ضايحلا ةحلاح ةاود نم ( ع رك )

 نع اهءاطغ فشكت « قفاد اباين لينو « قئار اهقير « راحشالا ةدعطم ؛ راغألا

 « عازت هيف سيل اهفرشش « قيدصلا ربجو ودعلا رسكب اهاف حتفتو ؛ قينأ ىنعم لك

 نوسوؤر طقت مث ىدملا لوط اهدالوأ ىلع ونمم « عاتملا نوفا نه اهطقسو

 ابسقنب قيحساا كسملا ترامأو« اهسفنب ىلاعملا ىلا تعس«ىدملا دحب نط بنذالو

 س . اطاح ناسلب دشنتو « اطامجح روش دشرت

 ىورىنع ىدنلا رايخا رحبلاو ةميقم تنك ثيح ةداعسلا نا

 اودلا انأو ةقيقح ةاودلا انف هتأربأ دصاقم ليلع نم ك

 اهداوسو اهضايب نيعلا قويعثهسشا و.« اهدادعب تءاضأ ىلا ( اهسارطأ ) هلل

 :اهر قط نافعا لعفغالملا 9 امج ت>دصو ءاهروشنم قر تح نساحملا توطناو



 ل مس

 اهسيلأ - حلارقلا سئارع عامسالا ىلإ ف زن سيطارقو « حافصلا نع بونت فئاحص

 درغو « ناسحلا دايجا اهيلأ رقتفت رقفو « موقرم يلاعملا ىثو» لفل رلعو؛موظنم

 فراينلا ند ناو 4 أهرحس لوقتعلا بهذت ملك

 ىجان نازدحالا نك ةيحانم رورسم 000 ف كاييتكا

 جازملا لدتعم مسح ف ترس ورا لد جاحز ف حاركا

 كسعمو « اهابرا ةرمز ىف لوخدلا ىلع صر>او « اهمالط ىف هللا كزعأ دهمجاف

 نيظفالل مكيلع ناو ) لا-ةف « مركلاو ظفحلاب ةيتكلا فصوو« نيملاعلا فثركذب
 يه ! ( نيبئاك ًامارك

 اهلقصن و؛؟تلك اذإ اهدحش مااوو رس نيكسلا - ةأريم فصين موصعل لاقو

 فهر ًاو؛هردص ضرع اماهاس> أو؛تدعش اذإ اهملبو ؛تدقو اذإ اهقلطد و« تدن اذإ

 زدعم ا نا لاو 6 هباصل ةضيقلا ع لضفبملو 6 هذجح

 ارهوج مظنت أ وو حتفت  هنيع تدخر ساطرقلا ذخأ اذإ

 ) ةرارحححلا تاودأ ىءاجامو (

 : ىتسيلا لاق
 مركلاو دحملا بدع , مب هودعو مم ب هسإ مون لاطبألا رحدفا اذإ

 ملقلاب مسقا هللا نإ رهدلا ىدم ةعفرو ًارفن باتكلا لق ىنك

 ىراح هزندح نم هعمدو كحادم مكار عوضد> ىدو

 ىرانلا ةمدخ ف 4 هدم اهتاقوال سما بافاوم

 خيبررأت #م- م



 سس ج6

 هللا ديبع نب مسأقلا رزولا م ىفاضنألاقو

 ريسيو (مساق) ءاشاع ىرجي كلف مأ ؛ هارأ ام مل

 روكش طاسبلا لق ام أس اطرق مكث هيدر ىف مشاخ

 ري-عص وهو لاعفالا كو فريح « ليملح ىعملا فيطلو

 روطسلاك ل: مضت شيعو ف تح مكو اياطع و ايانم

 ريوصل ما نومؤ احا ىر 5 او اراب ىحدلاب تدشن

 ةاودلا فصوق ىمايدلا رايهم لاقو

 مظك ناضحلادنعمم صيصغ اهردصف مهنطيتسانينب ماو

 موؤرعاضرلا تاردب فوطع مهيلعىهو طغذلاب اموقوعب

 موتك وهو رسلاب 4 ندو سرخاوهو حصفمزاسل ىذنف

 ( رحلا )دادملا ىف ءاجو

 ىورأأ نا لاق

 ليخلا مثو ناولأ هنأك ليللا باعل صفح ابأ ربح

 ) رخا لاقو (

 لاحرلا رطع ىودلا دادمو ىراذملا رطعزنارةعزلا اما

 ( رخا لاقو (

 باتكسلا ةباحو لاحرلا رطع ه'اف داحلا ند نعزم ال

 مهععل لاقو

 و ىلعح وأب رد ماك سراب 41 نهرا ىردأ م هلل اوف



 ل 986 |

 0) | ثباد ل
 زعالا تدب نب دمحأ لوق فئاطللا نمهو“

 اهدادماهب:نملقىلاملق ذمو اهعزهط ىتاود تضيباف تلطعت

 اهدادح ةاودلا ضوممنكلو ٌمدادح> سابللاد وس نم ساخغللو

 مهضعب لاقو

 داليلا ىف ةياتكلا ايحا نمو ىلئثم طحخلا فادشرم ىتورا

 ىداهتجا عمت نمبرغلاىفالو ىهاغي دص نك قوعشلا ىف الف

 رخآ لاقو.

 هلم نبا الو تارغاا ىب ةارسس -- هلت ملاطخ تءدبا دقو

 هلقم طا نويع ىف ىط انيع سانلا طوطخ تناك ناف

 سبا ذهلا قولك الايذأ رمت ةضف ناديمبىر# سرف ىلو
 سارعلا ىشش ىثمت ةلدحم ةئالث كيرعلا مون اهبكريف

 مبيص ةفعو تامقل ةمكحو 5-4 نبا طخو ناسح ةغالب

 حر د عام ال هءلع ىدرنو سافمء رل'و: راق تعمتدا اذا

 نسح )ةاهسااانتلاسر ىف طخلا فصو ىف تاي.دالانم اريثك انعج دقو اذه
 . ىنطصم ةميطع هعوماعم ىهو ) ةباتكلا تاوداو طخا ف درو مف ةيامدلا'

 روك هاكرشو ىلحلا ىبايلا»

 8 مساقلا وأ دم هللاب رمال نهز ْ ناك رءالا تن َْن نيدلا جات ةامَتلا ىضاق وه 06 (ْ



 ل عم

 .ناو« ناكملاو بوثلاو نديلافةراهطىلع نوكي نا ميركلا نآرقلا بتاكل ىغيني

 :(درو دققف) اعيش فورحلا نم سمطي الو هطخ نسحب ناو « ميظعتو بدأب هينكي

 .«هل هللا رفغ ةدوجي مهيحرلا نم را هللا مسبتك نم>:لاق ملسو هيلع هللا ىلص هنا

 ملقلا ف رحوةاودلا قلأ» هنعهللا ىضر ةيواعللاقمالسلاو ةالصلا هيلع هنا( ددوو )

 "«ميحراا دوجو نمراادموهللانسحو مملا روع: الو نيسلا قرفوءايلا بصئاو

 .باطملانب رمي نع ءاح (دقتف ) هتءارق بعصت ثيحب ةريغص فور هيثكي ال ناو

 .كلذ هركف قيقد للقب ايوتكم اندعف لجر عم دحو هنأ هنع ىلاعت هللا ىضذر

 .بتك أ تنك ةميلح وبأ (لاقو) ىلاعت هللا باتك اومظع لاقو ةردلاب هبرضو

 .تمصقف كماق للجا لاقف هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع ىل رف فحاصملا

 .موحرملا ريبكلا ذاتسالاةمالعلا (لاق) هللا هرون ام هروناذكه لاف ةمصق ىماق نم
 .نارقلا ةمجر محى هتلاسرىف اًءاسره زالا عماجلا ليك و فواخم نينسح د خيشلا

 ازرح اهذاخماو ةركنم ةعدب ةريغصلا فورالاب اهعيطو فحاسملا ةباتكو ميركلا

 ه !. لا اركن دشأ ةيفيكلا ةذهب

 وخأ وهو ىطيقنشلا بقاعلا د خسيشاا موحرملا ةمالعلا (لاقو )
 .باد اب صتخي امف ىطيقنشلا هللا بيبح دعم خبشلا ةمالعلا روهشملا ثدحم لا انخيش

 )١( :ةباتكلا لوأ يف ثيداحالا هذه تمدق“ ْ



 ل عمال م

 . ىنأي ام ( نرلاو ىمعلا فشك) همظن ةمتاخ ىف نآرقلا ةباتنك

 محلا باتكلا ةباتك طبض ملسم لك ميم هب امم

 باقعلا نعد ملسل 4 لما و بادالا ند الط ام رقتساف

 ةادالا فر>و ةقو_صي ةاودلا قلا عورشلا لمد

 قشم نود هيك اف هريغ وأ قر ف ةيتك رق فتراو

 انوح فورسملاو « فو رحلا طقن نر الو اها نءهدحو

 هلطمرتم هفورح يرث الو  هطلخم هرطسا ىحمال ى

 رادملا ىلع بتكلك هر,  راغصلا فحصملا ىف هيتكو.

 00 كاذف هد مىق هو 53 ف وب ل# ىلع ةهيدك و

 هلالا قا ف كاذ فلكرا هللا تامرح مظعب نمو

 ٠ 4 :ررام اكلك كيالي كت

 امهقلعتل باتكلا اذه ىف هدعب امو لصنلا اذه ىبنأت نأ حاولا نم انيأر
 نارقلا ةباتك ةيفيك ىف ىعرشلا هلا ىلع مهنم لك فقيل باتكلا وأ نيطاطخلاب
 مونم نيد لهاس دهقؤ هفلخ نم الو هدب نبو نم لطاملا ها ال ىذلا 2 ركلا'

 لع ن ويتكي ميمأف ىلامعلا مس رلاب نارقلا ةياتك ف 37 وصخ ماكحالا هذه ىف

 لوقنف ( نيئمؤملا عفنت ىركذلا ناف ركذف ) ةنم> ةرك لد هذهو ةفولأملا ةدعاقلا
 ٠ س

 . قمفوتلا هللاو.

 )١( ةباتكلا ةعرس . قعملا .



 ل اس سس

 هدام طن وغو 3 رأاو لجرال ةئفلاو بهذلاب فحصملا ةءاتك ز و

 .فحصملا ةباتكك زاوج نيد قرفلاو « لجرل ال ةأرما) زوجيف يهذلاب امأ ةضفلاب

 .سفنل ةعجار هتباتك نأ لجرال بهذلاب هتيلحت ةمر>و لاجرلل ىتح - بهذلاب
 ؛كحو ؛ هب قيلعتلا ىف لخدأ ةباتكلاف ؟ هتيلحم فال هيلع ةلادلا - فورحلا
 ,عضو ةيلحتلاو هب ءالطلاو دقنلا ةباذإ ه وعلاو بهذلاب هتيلح:ت ك فحصملا هيوُع

 .«كلذاه مف لحيالف اهريغو ثيدحلا بتك امأو « ءىشلا لع ةرمسمقاقرلا دهقتنلا عطق
 ولو مرحتف « ريرالا ىلع ةباتكلا امأ » ةأرملل هيلع ةباتكلاو ىلطا شقن زوجيو

 :قناك زلاامأ لخرلا نم ةناتكلا كنا تبح ىأ ةأرضال رلوبقاذس وم ةباثك

 .ةأرملا تجات>ا قاو: لجرلل ولو ةمرح الف ريرخلا ىف قادصلل ةأرملا نم ةباتكلا

 الف الإو لجرال اهلعف زاح هظفحل ردرحلا اموت ىلع اهعسا ةباتك ىلإ

 سيك ذاختا اهنم ءايشأ ةاج لجرال ريرحلا لامتسا مب رح نم ( ىثتسو )

 ةيقيو 4 ةرتقوأ ملقلاىربل ناك ءاوس ؛ نيكسلل ةقالع لعجو ؛ هتقالعو فحصملل
 .لاحّت_سا هنآل ةبات5 قرو ريرلا لعج اهنمو « ربحلاب ةروتسم األ ةاودلا ةقيل

 ,قلعتي امم هددصب هر امف اه لخد ال ىرخأ و اهنمو « ىرخأ ةقبقح

 ٠ فرصتي عاحش ىلأ ىلع ىروجابلا نم اصخلم ه ! ةلاسرلاب

 ىنامثعلا فحصملا مهر عابت | بوجو كح

 .مججا ىذلا ىتامملا فحصملا ممر عتب نأ ميركلا نارقلا بتاك لع بي

 ظفاحم ذأ ىغينيف افحصم بتكي نم ناعالا بعش ىف ىتومبلا لاق دقف ةباحصلا هياع
 .هويتك ام ريغيالو هيف مهفلاخمالو فحاصملا كلت هب اوبتك ىذلا ءاجطا ىلع

 نأ ىغبني الف انم ةنامأ مظعاو ًاناسلو ابلق قدصأو الع رثكا اوناك مهناف « اعيش

 . هظفلب ه١ . موملع اكاردتسا انسفناب نظن



 ل عمو

 وأ فلا وأ ءاي وأ واو ىف نامع فحصم طخ ةفلاخم مر«.:دمحا مامالا لاقو

 نم سانلا هثدحأ ام لع فحصملا بتكي له كلام لمس بهشأ لاقو؛ كلذ ريغ

 فلاختالو لاق مث « عنقملا ف ىتادلا هاورع ىلوالا ةباتكلا ىلعالإ ال لاقف؟ : احطا

 لثم نارقلا ف فورحلا نع كلام لمس رخآآ عضوم ىف لاقو ةمآلا ءاماع نم هل

 ال لات ؟ كلذك هيف دجو اذإ فحصملا نم ريشي نأ ىرتأ فلآلاو واول
 ظفللا ىف نيتمودعملا مسرلا ىف نيتديزملا فلالاو واولا ىنعي ىتادلا ورمج وبأ لاَ

 فاعلا نك نع منيا دق ةليقعلا حرسش ىف بيبالا خييشلا ( لاق ) اول واوحم

 ىلع نودع نيو مع ىلاعت هللا ىذر ةباحبملا ع نمأفلا رشع انثا تدتك نيح

 « مهلعفبو مهب ىدتقي نأ لقاع مسم لكل ىغيذيف مهتفلاخ ىلع نوموث 1 ومبعايتا

 بجحاوف الصتمه ويدل اف و 00 ريغ بتكي نأ بجحاوف فلأ ريغل ه ويقل ش

 نم هوبتك امو ؛الصفنم ىتكي نأ بجاوفًالصفنم هويتك اموالصتم بتكي نأ

 بتكي نأ بجاوف ءاطاب هويتك امو« ءاتلاب بتكي نأ يجاوف ءاثلاب ثينأتلا ءاه
 نايملا ةدمع هءات.ك ىف زارهلا مامالا لاق فارعالا ةمحرت لبق هظفلب هنم ه ! ءاطإب

 هصلام فحاصملا ممر ةفلاخم نع رجرلا

 نارقلا فموسرملا اوعبتي نأ ناهذألا ىوذ ىلع بجاوف

 ارزو مامالل هوامعج ذإ ًارشظن هأآر نمي اودتقيو

 ءافشلاهه اصن ىلأ اي ءادتقالا حصبال فيكو
 ًارفك ًادمس نآرقلا نم ًافرح اريغ نم هنأ ضايع ىور

 المصأت ىذلا مسمرلا 8 الدس نأ وأ 5 3 ةدايز

 مالكسال نأذإ نجلاو سنالل زجعملا هظفلكز جعم مظعلا نآرقلا طخنأب ملعاو

 تفذح ةملكلا طسو ىف فلالا تءقو اذا ةيريجلا ةباتكلا ةدعاق تناك )١(
 وهولعواو نوتشإ |وناك كلذك ومى<روندمم اذكهامم ويتكيف ماير وناد مهو حم ىلع

 ىنادمطا ىلحا ن نسحلا ليلك الا بذاضص كلذ 0 د فرمُلا رخاأ هع نوتةيشو



 د عما

 زيزعلا دبع هخيتش نع كرادملا نيا لاق « كلذ ىف الخد ةباتك_الو 1 مدقلا

 برعلا تناك ام نارقلا هب هللا صخ رس اذه - : همذ ام فحصملا طخ ىف غابدلا

 ءاهريغالو ليمتالا ىفالو ةاروتلا ىف هلثهدجوبالو ؛ مطوقع هيلاىدتالو هفرعن

 ىف اهاح فلت# ىتلا فورألا هذبف زجعم اًضيا همسرف زجعم نآرقلا رظأ نا اكو

 . ه1 . يلآعملا فالتخا بسحب وه امنا مسرلا

 خيفلا ريبشلا ثدحملا انخيش وخأ بقاعلا دمت خيشلا موحرملا ةمالعلا لاق
 ٠ ه4هصن ام ىمعلا فقك هملثز ف ىطبقنشلا هللا تبياعح لة

 سانلل ز_حعم هيف طخلاو

 لوحفلا هن.س ىدتّال

 ةلزملا كالي هللا هصخ دق
 ءيسرلا .ىف .قاخالا يحن
 هزيزه روص ]رم ىلا١ذ

 داب ىدل تديز ذإ ءايلآك

 هثم ظل ىف ديزملا فلالاو

 اوعس لعف ف موسرملا فلالاو

 ءاتلب ترعهر اذإ تمعلو

 ىراقلا ىحم ىتلا فرحالاو

 هردقم» ةلعل اذ لك+ف

 مشت ال سفنلل هسافنأ
 هيتكلا خويش فلكت دقو

 سامقلا ىغتقم نع دئاحو

 لوقعلا هلو ح موه الو

 ةلزعملا بتكلا عيمج نود

 موظنلا هظفل ىف اك هنم

 هديدع فر_ح|فذد_حو هيف

 ديالا اذ هلو نم تفذحو

 عفو اح . كود ا ومافأ . فو
 اوتع ىفو اهريغ نود جمالا ىف

 ءاسلا ترو_ص اروطو اروط

 راغصلا ةدلالا ءاجم اه

 ةكحو

 ىرولا نع هرسو

 هبوحالا تحنل هيف أاوعراسف

 هرد_# احلا نع

 مسلطم

 عقني لسيلغ لغ الو ايلق

 ةيبصلا هب دارملا نيتنكاسلا نيماللا نيب ةزمطا رسكي وه راغصلا ةدلألا هلوق

 قوصعيبك وحن روسلا حئاوفةدلألا ءاجم ءىراقلا اهب ىجمم ىبلا فرح لابدا رملاو



 ب1

 طاقيإ نم كلذ لك ها دربوو ليزب ىأ عقني ناشطع شطع ىأ ليلغ لغالو هلوق

 نبا هرك ذ أم امأ « روكذملا هللا بيبح دع خيشلا ثدحملا ةمالعلا انخيشل مالعألا

 او فتقا نيعباتلا نأ نم لا ( ةباتكلاو طحلا نا ) لصف ىف هتمدقم ىف نودلخ

 ةباحصلاذا ثوب همالك ناف هيلانئفتلت الفهمالكلا يه اكربت ةباحصلاب نآرقلا ممر ىف

 كخالا نأو مسرلا دعاوك نوفرعب اوناك ام نيعمجأ مييلع ىلاعت هللا ناوضر

 ةءالعلا لاق لب « نواة طخ اذهو مهر عايتا 5 ىلوأ وحنلاو ءالمالا دعا وق

 طحللا ممر نينقتم اوناك ةباحصلا نإ رهاظلاو ىلاعملا حور هريسفت ىف ىسولألا

 لصوب نا ىضتقي امو . تتكي ال نأ ىفغتقي امو . بتكي ام ىضتقي ام نيفراع

 عضاوملا ضعب ىف دعاوقلا اوفلاخ نكسل كلذ ريغ ىلإ . لصوي ال نا ىضَتَمِب امو

 .ّلاةمكحل

 نودل> نبا ىلععئش رخاوالا ةرماسدو لئاوآلا ةرضا بات. بحاصذا (,

 نمّؤملا بلق هيلا نيمطي ام ءاماعلا صوصن نم مدقت ام تماع دقو اذه همالك ىف

 نوكي فحبصم نم لقي نا . نيطاطخلا نم ( افحصم بتكي نم ىلع بجيف )

 ىضر نامع اندمس هم|جج ىذلا فدحصملا ىا ) ىلامعاا فحصملا مم را اقذاوم هعسر

 ع ويطملا فيريشلا فحصملا وه نآلا ةدوجوملا فحاصملا طيضاو ( هنع ىلاعت

 روش نم مباسلا مويلا ىف ىلاعت هللا هحر لوآلا داؤف رصم كلم ةلالج نمز ىف

 طمضو طخ حاب تدك دقو . فلاوةئاعالثو نيعب رأ و نينثا ةنسل ةحطلا ىذ

 تاما ىلع هتءجارمو هحيحصتب ماقو صفح ةياور قفاوي ام ىلع مات لا

 ذاتسالا ةليضفلا بحاص ةرضح ةقيقد ةعجارم تاءارقلاو طيضلاو ممرلا بتك

 . نآلا ةيرصملا رايدلاب ءىراقملا خيش ىنيسهلا فلخ نب ىلع نب دع خبشلا ليلجلا

 ةرازوب ةيب رعلاةغلل شتفملا فصان كب ىفحذاتسالاو_ هطخع هلصا بتك ىذلا وهو



 دس  جع#»

 ,ىردنكسالا دمحا خيشلاو ىنانع ىنطصم خيشلا ذاتسالاو ةيمومعلا فراعملا

 هفارشإ تحب ةيريمآلا ةعبطملاب نيححصملا سيئر ىلداعلا رصن خيشلا ذاتسالاو

 .ى نيعاسلاو هتباتكو هعمرىف نيلماعلا ىلاعت هللا ىزج ةليالا ةيرهزالا ةخيشملا

 .عابتا قآرقلا بتاكل ع بمي ام هنأ اضنأ ( ملعاو ) . ءازجلا نسحأ هرشنو هعبط

 تايالاو روسلا ىف كلذك هبيترت ىلع هتك نأ هيلع بم يتامءلا فحصملا ممر

 .ىف اهسيكنت مرحيف روملا ىف امأو ةءارق وأ اطخ اقلطم تايآلا سيكسنت مرحيهنآل

 ,ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ درو دقف هتءارق ىف امأ فحصملا ىف اهتلاح نع طحلا

 . هلمق
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 .ةذبن ىلع اذه انباتكب ةقلعتملا ةدئافلل ًاماعاو دارطتسالا ليبس ىلع انه يأن

 هب انك ىل وت نم دد_ءو مالسالا ردص ىف مركلا نا ارا عج ةيفيك ىف ىف ةرصتخم

 .باتك ددعو نادليلا ىف هنعىلاعت هللا ىضر نافع نب نام هنم قرف ام ددعو هعنجو

 . لوقنف ماتحْلا كسم ح وفي ٌمثرك ذب ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ابوتكم ناك امإو مويلا هياع وه م دحاو دلجم ىف امومج هلك نآرقلا نكي ل

 كلذ ريغو "'فاخللاو ماطفلاو دولا ىفهل مهتباتك تناكو تاياالاو روسلا قرفم

 ةخسن ظفحم نأ اندرأ ول اننأ ميركلا ءىراقلا دوصتيلو « ةباتكلل الاصناك ام

 .ءايشأللا هذه ىلع ظ,اغلا فوكلا طلاب بوتكملا ميركلا قآرقلا نم ةدحاو

 .دلب نم هب لاقتنالا نأ اك « هيف اهظفح نكع ىتح عساو ناكم ىلإ انتحال ةيقثلا
 هتساق ىذلا ءانعأا رادقم لعن انهن « ة ريك ةقشمىلإ جات ةفصلا هذه ىلعدلب ىلإ

 اهوأر ىتلا ةقشملا رادقمو نآرقلا مج ليبس ىف مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا

 اهميظنتو ضعب نع اهضعب زييعو ؛ عاضوالاو لاكشألا ةفائخلا مطقلا هذه زرف ىف

 . ىلاعت هللا لنا مك تاي الاو روسلا بسحب

 .هفشك باتك بحاص راشا ءايشالا هذه ىلإو ءاضيملا ةقيقرلا ةراحملا )١(

 هلوقب ىلاعت هللا همحر ىمعلا

 فاخالاو مدالا مطقو فاتك الا ىلعبتكي ناكو
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 اماوقاو فينحلا نيدلا اذه اورصنو هلوسرو ُثرطاوماو مهسفنا اولذب مها اتح

 ىلاعت هللا ىذرفانيلا لصو ىت>« هعورفو هلوصا ىلع اوظفاحو هملاعم اونيبو هماعد:

 . ءازجلا ريخ اع مثازحو مهمع

 ناك ذإ و . تارم ثالث عج هنان دهعلا كلذ ىف م ركلاذآرقلا عجم ةيفيك امأف
 ديرزا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ءالماب«اهادحا» فرعتس ام هلبق امل ارياغم مج لك

 .روسلا تمم الو دحاو عض وم ىفع و# ريغ هنكحل تراث نبا

 امهنعهللاىىذر هل باطلا نب رانديسةروشع ركب ىلا انديسنمزىف «امناثو»

 ىلا لسرا هناف هنعىلاعت هللا ىضر نافع نب نامع انديس نمز ىف « الو »

 تثعبف كيلا اهدرتواهخسنت فحصلا ىلإ ىلسرا نااهنعهللاىضر نيئمؤملا ما ةصفح

 وخأ بقاعلا ةمالعلا راشا اذه ىلإو اهلا اهدر اهخسنب سعأ نأ دعبو هيلا اهب

 - : هلوقب ىلاعت هللاهظفح ىطيقنشلاهّل لا بيبح دع ثدحملا ةمالعلا انخيش:

 دمحا ةايح ىف حيدصلا ىلع دلجم ىف نآرقلا عمج م

 ارطي ىحوب خسنلا ةفيخو أشني فالخ نم هيف نماالل

 فاخللاو مدالا مطقو فاتك آلا ىلع بتكب ناكو

 قيس هعمج ركب اباذا قحالاف ىذا ضامتا دعبو

 رم نم هيلا ةراشآأ دعب دروسلا بتره ريغ هعجج

 نيفد نيد أم همضف نررونلا وذ عجل ىلوت5 9

 تاغالا .حصفأب اجرخم تايالاو روسلا بترم

 امهمع هللا ضر نامع عجو رك ىلا عمج نيب قرفلا : هريغو نيتلا نب ( لاق )

 نكي ا هبال هاج باهذب ءىشث نارقللا نم بهذي 3قأ ةمشأع ناك ركب ىلإ عج نأ

 هروس تال انترع قئاق ىف ةنعشا قهر رك وا ةهدشتدعاو عضوم ىف امومجي

 ىف فالتخالا ةرثكل ناك نامع عججو « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هفقو ام ىلع
 ةئامام ىلا موضع كللذ ىدأف تاغالا عاستا ىلع مهتاغلب ه وأرق ىت> ةءارقلا هوجو.
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 ايثرم دحاو فحصم ىف فحصلا كلت خسنف كلذب مالا مقافت نم ىدُكن ضعب

 .دق ناكن او «مهنذلب لزأ هناب احتل شارق ةغل ىلع تاغالا راسنم رصتقاو هروسل

 نأ ىأرف « مالا ءادتبا ىف ةقشملاو جرحلل ًامفد ٌثريغ ةغلب هنءارق ىف عسو

 .نآرقلا ةباتك تناكو ه1 ةدحاو ةغل ىلع رصتقاو تهننا د-ق كلذ ىلا ةجاحلا

 .ةناتملاو ةقرلا نيب هعججل « ًاقرىمس غوبدملادلجلا نم قيقر عون ىف ةريخالا ةفصلاب

 .لاقو باتكسلاهوق لاقف « ًامسا هل اوسعلا هنع هللا ىذر نام لاق هتباتك تمم اماف

 .لوقلا ةياهن ىف اك فدصلا عماج هانعمو فحصملا ن ورخآ لاقو رفسلا قورخا

 .هنع ىلاعت هللا ىذر ركبو | وه افحصم فحصملا ىمس نم لوأ نا ليقو ديفملا

 .دجوي ىذلا ناكملا نع اريثك انثي دقلوهناظه ىلا مجريلف ماقملا طسب دارا قفو

 .ليقدقف « هيلا نكمطت ربخ لع فقن ملف هنع هللا ىذر نافع نب نامع فحصم هيف

 وه ليقو « ةناتسالا ىلا كارثالا هلقن مث بيرق تقو ىلا ةرونملا ةئيدملاب ناك هنا

 ىف انيأر نكل ةقيقملاب ملعا ىلاعت هللاو ايناملأب غروبسرطب ةناخبتك ىف ظوفحم

 .ةفي لك وكلا طحلاب ةفيحص نيردعو ثالث ىف اهماي سا ةروس ةنيدملا

 رفعج قاقزب ىلئازاقلا راتسلا ديع دجحسم رادج ىلع ةقلعمو جاجزلا ىف ةعوضوه

 .ةعوبطموهنع هللا ىذر نافع ن نامعفحصم سفن نم فارغوتفلاب ةذوخأم ىهو

 نيس ىلذم ةناتسالاب

 .باتكك ىف ءاحدف « هنع هللا ىضر نامع اهقرذ ىلا فحاصملا ةدع ( اماو )

 اهنإ ليقف فحاصملا ددع ىف فلتخا : هصنام ديوجتلا ىلع ىف ديفملا لوقلا ةياهن

 ليقو « ةتس اهنا ليقو ةسمخ اهنا ليقو ءاماعلا رثكا هيلع قفتا ىذلا وهو ةعبرأ

 ؛ ةنيدملاب ًافحصم ىتبأ هنإ ليقف ةعبرأ اهنوك امأ  ةينامث اهنا ليقو« ةعيس اهلا

 اهمنوكاماو ؛ ةرصبلا ىلا افحصمو ةفوكلا ىلا اذحصمو ماشلا ىلا ًافحصم لسرأو
 امنوكامأو « ةكم ىلإ هل_سرأ سماخلاو اهركذ مدقتملا ةعبرألاف ةسخ
 « هسفنل ةصاخ هلعج ليقف « هيف فلتخا سداسلاو اهركذ مدقتملا ةسجلاف ةتس



 ل غ4

 هلسدأ عباسلاو اهرك ذ مدقتملا ةتسلاف ةعبس اهنوكاماو ؛ نبرحبلا ىلا هلسرأ ليقو»

 « هيف أرقي ناممءل ناك نماثااو اهركذ مدقتملا ةعبسلاف ةينامث اهنوك اماو نملا ىلإ

 هنم 2 ١ . هيدب نيب وهو لتق ىذلا وهو

 نارقلا عمه هنع ىلاعت هللا ىضر ناممع انديس مرمأ نيذلا رفنلا ةدع ( امأو )

 6 ريهزأأ ند هللادمعو 6 صاملا نس لدءيوسو مويلع سدئرلأ وهو تداث ند كدر ىف

 بعل ند ىلاو سأمعنو هلل دمع موصعأ دازر 6 ماشه نا ثرحلا ند نمرااد.ءو

 نيعججأ مهم ء ىلاعت هللا ىدر ىداعلا ند ور#<# ند هللا دمعو'

 منع ىلاعت هللاىضر بلاط ىلا نب ىلع نب نيسألا نب نيدباعلا ني ىلع ناكو

 دنع ةقرون لجرلا ىنأي امتا عايتال فحاصملا تناك لوقي 94 ةنس قوتملا

 ملي ىتح هريغ ءىجحي مث ةرقيلا لوأ نم هل بتكيف بستحلا لجرلا موتيف ربنملا

 انمحرثو انل رفخت ل ناو انسفتا انماظ انير » انلوقي باتكلا اذهمتاوع فحصألا

 كن دل نم ال بهو انتءدهذا ىلعل اني وم عزنا انر 26 نب رماحلا| ند ننوكنل

 ع مالسو لنوفصا مع ةزءلا بر كرر لاس <« باهولا تأ كنا ةهجر

 :نيملاعلا بر هلل دمجلاو نيلسرملا
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 فلؤملل ةيماتخ ةلك

 مدير سمكس هال اس

 هلضف ضحع ليما نفلا اذه ةمدخل ىتقفو ام ىلع ىلاعت هللا دما

 ليصاو « هوفعو هتمحر ةعسل ةميظعلا معنلا نم هينالوا ام لع هركشاو

 (دعبو ) نيمججا هياحصاو هلاو نيلاعلل ةمحر ثوعبملا ىالا ىنلا ىلع ساو

 نوطدو بتكلا تايط ىف تنشق امم ددصلا اذه ىف هعجج ىلر شتا م اذبف

 ءرارءالا لضافالا نم لوبقلا فرش اذه ىناتك لاني نا ىسعف « رافسالا

 ؛هل هبنثا ل ًأطخ ىلع هيف اورثعزا ًارذع ىل اوسمتليف اومركي نأ ىمعو

 اطملا عضوم ناسنالا ناف ةلمبم اهناكم تكرتف ىرظن اهنع داح ةطاغ وا

 قئاولاو مهتما بتاك ىلوصلا سابعلا نب مهاربا لاق اكو« نايسنلاو

 2( هئشنم نم هيف للحلا عقاوع رصنأ باتكسلل حفصتلا ) : لكوتلاو

 ءالوا فيلأتلل قيلها مدعل « كلذ نم ءىش مقو نإ رذع عون ىل نأ ىلع

 عوضوملا اذه ثحبلا ةبوعصو عجارألا ةلقو ؛ اناث ىدرفع هيف ىلاغتشاو

 . اعبار لابلا لملبتو لاغتشالا ةرثكو ائلاث

 هليدس ىف تيقلو نينس ثالث تاتذلا اده فيلات تاغتشا دقاو

 ةياغ ىلع دجلا هللو ءاج ىتح - ليلق ريغ لاما نم تلذ ,و ةميظع ةقشم

 و نالا ىتح هعون نه ربظ باتك ل وأ هنأ ةقيقحلا ىف ربتعي لب « ءاريام
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 :لامقا لا هبات وه اه وب مق سرقلا ةعاعلا اناو تما ةردقف نك الذ نك

 ةعبطو ةقللات ناك دقلو ؛« نكي ا 5 ل أمو ناك ءاش اف هقيفوت نسحو

 كلمم ل والا دوعسلا لا 07 زعلا ديع كلملا انالوم ةلالحلا بحاص دهع

 اظقعو رمدتلاو كفل[ هدياو:ةنايحلاهت هنا: لاا ةيدوفيملا ةيررخلا :كملا

 لاجرو ماركلا ءارمالا ميمجو ماعلا بئانلا وسو دهعلا ىلو ومس

 . ماخفلا هتم ا

 اذه لعج نا ميركلا شرعلا بر ميظعلا هلل لأسا اماتخو

 هناسحاو هلضف ضحع انلماغي ناو « ماعلاو صاخلا ىدل الوبقم باتكلا

 انتاروع رتسيو انرودص حرشيو انرئاصب رونيو انبواق ىحي ناو مأنلا

 انالومو انديس ىلع هللا ىلصو بيج عيمس هنا انلامعا تاحلاصلاب متيو

 .بر هلل دجا و اريثخ املسل ملسو هيدكو هلا ىللعو ىالا ىنلا د

 اذه نيملاعلا

 فلكملا

 ىلا ىدركلا رهاط رم
 ١58 ةنس لوالا عبر ؟ال يف هدج
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 هنأدآ اوى رعلا طال 2 رات باتدح

 عوضوملا
 تاتكلا ةمطخ

 امهقي رعلو ةباتاكلاو طخلا

 نبدلا رظن ىف ةءاتكلاو طخلا ةئاكم

 ةباتكسلا نيس ىف ةدراولا ثيداحألا ضعب ح رش

 ةباتكلا ميراتو طخلا ةأشن

 ) ةعدقلا طواطخلا ضع روص هدفو) هؤواقئتراو طلطاروطت| 9

 ( ىنيلغوريطا طخال ةروص هيفو ) ةباتكلاو ةغللا | «*

 (ةعدقلا طوطخلاض عبل روص هيفو ) ةعدقلا طوطحخلافاشتكا| 9
 جس رفالاو برعلا ىخرؤتم ىأر رك ذهيفو .- ىبرعلا طخلا تاقلح | "5

 جت رفالاو برعلا ىخرؤم ىأر لع  ىبرعلا طخلا ل_سلسإ ١

 ( ةعدقلا طوطنألا ضعت ووسع ةقو)
 ىريخا طخلا | 4*

 ةاتكلا ىف روطسلا هامماأ 5

 (ماسفأ ةسجخ ىلإ مسقنتو) ىلرعلا طحلاب نآلا تك: ىتلا تاذللا | 1
 ةيكرتلا تاغللا - لوالا مسقلا| 4

 ةفيحصلا

0 

7 

/ 

 ١٠١

 ١ ه

 ةيدنطاتاخللا ح ىباثلا مسقلا| 9

 ةيسرافلا تاغللا - ثلاثأا مسقلا| ه٠

 هيب رفالا تاحلالا < عبارلا مسقلا| ١

 ىبرعلا طحلاو ةيبرعلا ةغللا - سماخلامسقلا| ه1

 ىبرعلا طخلا راشتنا ىف هرثأو مالسالا | هو
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 زا>هلا ىف ةباتكلا لوخد| هب

 ةفرشملا ةكم ىلإ ةباتكلا لوخدإ| هم

 ةروذملا ةنيدملا ىلا ةباتكلا لوخدأ كى.

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا باتكأ
 ةساردلا تاءاس د دحو« سرادملاو بيناتكلا سيسأتىف لمي نملوأ| كيس

 ىبلا ىباطخ ةروص هيفو ) - نيسحتلا ف ىبرعلا طخلا جردتأ هه

 ةروصو («ىواس نب رذنملا ىلاو سقوقملا ىلا ملسو هملع هللا ىلص

 ( لوالا نرقلا ىف ةيوتكم ميركلا نارقلا نم ةفيد

 راصتخاب ح ةيمأ ىب نمز نم طخلا ةداعاب ربتشا نم ركذ| هم
 حالص ناطلسلا مايا ىف ىصقالا دحسملا بارحم ىلع بتك امةروصأ 7؟

 ىبوبالا نيدلا

 ةينارق فئاص ضعبل ةرودص هيفو ) ليكشتلا روبظ ًأديم| 7ع

 ( ةعدقلا ةقيرطلا ىلع ةلوكشم

 ةريغصلا فورحلا ةقيرطب لكشلا| م

 ماجتالا روهظ ًاديم| مل

 نيطاطخلا دنع ماجألا و ليكشتلا ل ا 45

 مهمالقأو برعلا فئاص |
 عباطملاو قرولا روهظ ءادتبا| 9

 مالقألا ةيمسلا 85

 1 مالقألا تاساقم| هك

 مالقألا طقاأ 5
 نبواودلا ىف اقتباس لمعتسا تناك ىتلا مالقألا 92.

 ائثيدح هلمعتسملا مالفألا| هوب
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 هنم عو لك دعاوق عضاوو ىبرعلا طحلا عاونا

 (ةيفارغوتف ةروص اطل هيفو) خسنلاو ثلثلا

 ( ناتيفارغوتف ناتروص (ىط هيفو ) يتاوبدلاو ةعقرلا

 ىمراف طخ ىلوآلا ( ناتيفارغوتف ناتروص هل هيفو ) ىسرافلا

 قيلعتسأ ىمراذ طخ ةيناثلاو « (؟55 لكش) ىهو هتسكس

 ( لكش ىهو
 ( ةيفارغوتف ةروص هل هيفو ) ةزاجالا طخ وأ - عيقوتلا

 ( ناتيفارغوتف ناتروص هل هيفو ) تقامس

 طخ ىلوآلا ( ناتيفارغوتف ناتروص هل هيفو ) جاتلا فورد

 ةعقرلا ط*# ةياثلاو خسنلا

 .( ةيفارغوتف ةروص هل هيفو ) فوكلا طحلا

 ( ةيفارغوتف ةروص هل هيفو ) يلرغملا طحلا

 ( ةيفارغوتف ةروص هل هيؤو ) يناحيرلا طحلا

 ( هيفارغوتف روص هل هيؤو ) ةرطلا

 لازيدالا مل

 بردأ فورح

 ناةروص هيفو ) نالا ىلإ ميدقلا دهعلا نم طوطخلا عاونا ءاعسا

 ( ةعدقلا طوطخلا ضعمل

 ةروص هيفو ) ةنس ةئامسج لبقو نآلا اهتباتكو ةمسلا

 اثيدحو اعدق اط عاونا ةلخم ( ةيفارغوتف

 عمج ( ةيفارغوتف ةروص هيفو ) ثيدحلا ربععلا ىف طملا

 طوطخلا عاونأ

 ةيزاح1 حالفلا سرادم سس مو سدئرل همفارغوتف ةر وص

 ابعويشو ةيطخا ساراركلا
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 عوص ولا

 ,سرارك_لا عاونأ اويتك نيذلا نيطاطخلا ءامعسأب لودج
 خلا بلوف

 نو مست ةيفو -- هرارساو طحلا ةفسلف

 .ناسالا نيوكنت ىمحم ظطا طارقوا: تالوألا ىمآلا

 ءاسنلاو لاحرلا طوطخ نيب قرفلا - ىلاثلا رمآلا
 تئاكلا رتب ةباتكلا رأت - كلاثلا رمألا
 هرصق وأ بتاكلا لوط ىلع طحلا ةلالد - عبارلا رمآلا

 .دحاوب تاك نم ةرركم مج نيب قرفلا دوجو -سماحلاا رمآلا

 ضعمبلان و دنيطاطمخلا صعب دنع طحخلا لامجروبظ - سداسلارمآلا

 ءاسنلا نود لاجرلاب طخخلا صاصتخا - مباسلا رمآلا

 طمخلا ل< سفنلا رورس طابترا - نماثلا رمآلا

 عيج ىفامهءوطخ هباشتت نيصخش دوجو مدع - عساتتارمآلا

 فو رملا

 ةيدنحالا فوزا نواهرف نف ( ةيرعلا قوراطا فازاقنا)

 ( نوفا ةقاك قو

 .ىمدنه لكش ىأب ىبرعلا طخلا لكشت لويق - لوألا رمألا
 ( ناتيفارغوتف نان روص هيفو )

 ءايشالا راسنيبو ىبرعلا طخلا نيب هباشتلا دوجو - ىناثلا رمآلا

 اهفو رحو ةيبرعلا ةغلل ءاماعلا ةمدخ - تلائلارمألا

 رارسالا نم ةيبرعلا فورحلا ىف دحوبام - مبارلا رمآلا

 ةيباسحلا ماقرأللا ماقم ةيبرملا فورا مايق - سدءاحلارمألا

 هقورطلا نمد الا آلا كنلاع نكن تيضانلا مآلا
 4فا ةلوهسإ) مد رعلا ةيئاحطا
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 ةديرفلا دئاصقلاو ةبيحملا فيل الا نم عضوام -- مياسلا رمآلا

 ةيبرعلا فورحلاب

 اهفورح تازيممو ةيبرعلا ةغللا عاستا - نماثلا رمآلا

 تارم ةدع ميركلا نآرقلا اوبتك نيذلا نيطاطحخلا ضعب ركذ

 فحتلا نم دعت ىتلا فحا_صملا نم نيطاطخلا ضعب هتك ام

 ١ ةيمحملا رداوذلاو

 اهو و بوبحلا ىلع ةباتكسلاب رهتشا نم ركذ
 اهتيمحهاو راثألا

 لوالا نرقلا نم .نآلا ىلإ ةدوجوملا ةيرثالا فحاصملا كذ
 نرقلا نم ةينارق ةفيك هيفو رشع ىلاثلا نرقلا ىلإ ىرحملا

 باتك نمةئلاث ةفيدكو نماثلا نرقلا نم ىرخأ ةفيحصو لوألا

 ه 1١ ةنس بوتكمملا ثيدحلا سبرغ

 روص ةلمح هيفو )  ةيدربلا قاروألاو دوقنلا نم دحوبام ركذ

 ( ةيفارغوتف

 ىلاداو لوألا نرقلا نم ةبوتكملا راححالا نم دحوبام ركذ

 ( ةيفارغوتف روس ةلمج هيفو )
 نيفيرشلا نيمرحلا ىف ةيريآلا تاباتك_لا ركذ
 ترم رض>و نهلا دالبل تءاح بناجالا نه ةئعب ل واركذ

 ةرو م هيفو ) ةعدقلا تاباتكلا نم اهم دحوبام ىلع فوقولل

 داع رايد ىف رو>ص ىلع ةدوجوملا ىريلا طحلاب ( ةيفارغوتف
 اهررواح امو د رعو

 ٌمثدنسو نيطاطخلا ةلساس
 ريزعلا دبع دمحم ديسلاانذاتسا نم هب ءىدتبنو - ىرتلا دنسلا

 ىلاعإ هللا همح ر ىعافرلا



 همس 540605 د

 عوض وملا ةةيعفلا

 عيهازإ ىدنفأ د#“ انذاتسا نم هب ءىدتبنو  ىرصملا دشسلا 1

 ىلاعت هللا هظفح ىدنفالا

 ( فلؤملل ) ىرصملا دنسلا مظن "1

 نآلا ىلإ مالسالا ءدب ذنم نيطاطخلا ءاممأل ماع لودج | ١17

 تاوشايلاو ءارزولاو نيطالسلا نم نيطاطخلا ءامماأ | <

 ءاماعلا نه نيطاطمخلملا ءامسأ |[ 8

 تاطاطخلا ءاسنلا ءامسأ | ٠6”

 ةيئاحطا فورحلا ىلع ةيترم نيطاطخلا ةيقب ءامما | 57 ؟

١ 
 عوّضولملا ةفيحصلا عوّضوملا ةفيحصلا

 | داضلا فرح | 8 فلالا فرح

 ٠ | ءاطلا فرح | "مو ءاملا فرح

 ءالغلا فرح "ع 5 ءاتلا فرح مث

  | ”38٠نيعلا فرح | 6 ءاثلا فرح

  | 595١نيغلا فرح | 7 ميلا فرح

  5١ءافلا فرح "< ال ءاملا فرد

 + | "9فاقلا فرح 5 / ءاذلا فرح

  | "5:فاكلا فرح | 6 لادلا فرح

  | ”“"5ميلا فرح | 4 ءارلا فرح

 ىازاا فرح ضرفإ  | 6٠نونلا فرح

 نيسلا فرح فرض  "55١واولا فرد

 نيشلا فرح | ؟ا/  | 56١.ءاطا فرح

 هاملا فرح | 6١ داصلا فرح |



 ل همها

 عوضوأا ةفيحصلا

 زاحلا ىطاطخ ءامسأ | 51+

 مهجا ريو نيطاطملا تاقيطأ "5

 نيطاطخلا نيطالسلا محارت | 57

 هللاب رهظتسملا ةفيلخلا | 551/

 هللاب ىدشرتسملا ةفيلللا| 617

 ةيفارغوتفلا هتروص هيفو - ثلاثلا ناخ دمحا ناطلسلا| 5617

 هتروص هيفو - ىبوناقلا ىلاثلا ناخ ناملس ناطاسلا | 5

 هيروص هدقو - ثلاثلا ناخ دم ناطلسلا| ”55

 هنروص هيفو - ىلاثلا ناخ ىنطصم ناطلسلا | 3١

 ىلوالا ناتروص هيفو - ىباشلا ناخ دو# ناطلسلاا 0

 هصخشل ةيناثأاو هطخل

 هيروص هيفو - ىلاثلا ناخ دارم ناطلسلا | ؟ا/#

 هروص هيفو - كثلاثلا ناخ دايم ناطلسلا| "15

 هتروص هيفو - مبارلا ناخ دارم ناطلسلا | 5/0

 هيروص هيفو - ىلاثلا ىلو ديزباب ناطلملا| 55

 بوبا نب فسوي نب ىلع ناطلسلا| 5

 نيكدكيس دوعسم ناطلسلا | ال

 هدذب ادخ نب رداهب ناطلسلا | ؟ا/ا/

 ىربالجلا دمحأ ناطلسلا | 07

 هيوب نس> نب ورسخانف ناطلملا ١ «ا/ا/

 هاش ورسسخ نب زوريف ناطلسلا| «/4

 ىدرملا نسحلا وبا نأطلسلا| 4
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 دم نب هللا دمع نب دم ناطلاسلا

 همس دا

 ع وّصوأ ا
 1 مس هس سس

 هاشك_لم نب د ن دو# ناطلملا

 رقيب نيسح نب نامزلا عيدب ناطلسلا

 (نيطاطألا نم تاوشايلاو ءارزولا مجا وع

 اشا تزع ىلع اشاب ىرام دما

 ا_شاي ح رسصا نب رمح

 اول نياشاب ىلع 2  اشا دا_هرف دم

 قالو ابق, ريه_كلا اشاب ميهاربا

 اشا لدغ نباشا د# 22- رفءد> نياشاب دما

 اشاب نأ.عن نياشاب دمحا 2 اشاب نامع ردصلانب اشاب دما

 .وروحا ريق اغا نحح ا  اشاب ناعنك نب ديزباب ريم

 اشاد ىسح كروب نياشاب ليلخ اشاب دماع ةزمح

 ا_شاب ىلع نب ليل> ريم
 اشاب سشان قزارلا دمع 5. اشاب فيرش ليلخ ديسلا

 اشاب ىلع نب اشاب هللا دبع

 انثا ار دم نب: تفار هللا دنع ريم

 ْ ىسكر جلا اشاب لامع

 اشاب ,مقاردمت 2 اشاب ميهاربا نب اشاي دم

 اشاب تان دمح - 2 ىرميض دجا ن د ريزولا

 اشاد ىلع نب د# ريم - 2 اشاب ليلخ نب دش ريم



 دس م 6 ا/

 ع وصوأا افيحصلا

 ىدارغلملا اشاب لغ - اشاب بغار دخت م5

 اشاب ناملس نب ىنبلطصم ا.  اشاب ىرحم دغإ لك

 اشاد لمح َن أشاد ىنطصم 56 كب للم نب اشاد ىنطهم "ا

 اشاد ىلع نا ثايعن ريم 32 اشأب بداصم ىنطصم كلو

 د نب نسح نب هللا ةيه ردزولا ا

 قاحسا ند اشار بواةعا 5 ىفطصهم نا اشأ ىح نت

 اشاد دمج أ 0 َن لمعاعم| ريم نا

 ) نيطاطخلا ءاماعلا مجار ) ظ ؟ 4

 م.دعلا ن لاكللا 0

 لم سدئرلا ن نيا ندلا 2 ةمالعأ| 69

 ىسامالا نمحرلا دمع خميشلا| 6

 ىسدمارا ميهارا نب دم 1 الا ىضاقلا 9٠

 ىطعم ا دمع له خيشلا ةمالعلا 5١

 ىوحنلا ىعفاشلا ىليمرلا نسح نب ىلعإ ١

 ىنزرالا دمت نب ىحمبإ 95
 ناهتضلا نزع هللا قوس نا قزوإ 9

 ىننحلا ءىراقلا لع ةمالملا ؟

 ىلا زلا باهولا ديع نيدلا زع ىلاعملا ونأ ةمالعلا | ؟9*

 ىراخيلا لدع امهإ َن ل مامالا ؟

 ىريصويلا دمحم هللا دبع وأ مامالا | 9
 ةفيلخ نمسح نب ليعاوس| | 599

 للا نبا 7 دخت نب فرام قابلا دبع خيشلا ةمالعلا| 65



 هَ 5 6 ب كتف

 ( "م٠ ةفيحص ىف الصفم

 دمح ديسلا نب هللا ضيف ديسلاا 5

 ) طخلا ءاسنلا نم 5 نم مجار ) "ا

 اهنع هللا ىذر ةصفح نيئمؤملا مأ | ؟ةه
 ارمع هللا ىذر ةيودعلا هللا دبع تنب افشلا| ؟55

 ةيرونيدلا ةدهشب ةيقلملا نيزإ ”95

 هيدادعبلاةمطاف  امويف نب ةيراح ءانثأ 55

 ىلوملا دبع تنب ىنيل دما نب دع تنب هحدخ | 191/

 نوتاخهاش داب 2  عرقالا ىلع نب نسكلا تنب ةمطان | 917

 دهسا تلد ةمطاف ب دمك تنب ءارزولا تسإ 4

 ىرهش ىنآةمطاط ا رداقلا دبع تنب ةمطافأ 4

 قداص دمت تب ةميلح 9 ممههاربا تنب ةمطفإ 65

 ك#اتطءاسم ب  اشاب ىلاع ةع ماه ةدهازإ 86

 متاهةيد_ثر ب7 داش رهوحإ 5٠

 ملعمزب ب7 متاه ةردإ ٠
 دع تب ةدئط ا  تربعءا_مسا| ١

 همحر هيناخفالا ةلودلا دمتعم ناخ سودقلا ديع رادرسلا ةجوزأ ١
 اهدب طخ ةحنافلا ةروسل ( ةيفارغوتذ ةروص هيفو ) ىلاعت هللا

 ىدروادخ تند ا

 ةيئاحطا فو رملا ىلع ةيترص ( نيمدققتملا نيطاطحلا مجارت )| ٠

 ىبدملا درجا نا ميهاربأ - فلالا فرو حا 6607
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 نا
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 الكلاب

 51١

 51١١

51 
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 اوه؛ 

 عوضوملا

 اشاب دمحا نن ميهاربا ىودرالا دمحا ن ميهارإ

 ةداز ةز# نءميهاربا ب ىمعنت ميهاربا

 روحت نب خ رهاش نب ميهاربا

 قهاأن ميهاربأ ثاخرط نب د نب ميهاربا

 ماغه نب زيزعلا دمع نب دمحاأ 9  فيفعلا ميهاربا

 نيسح نب كهف نب دحأ ب ىدرك-)ا ىلع نب دمحا

 ىوبلفلا فراعلا دمحا جاحلا

 وكلا رارص نن قاحسا - قتلا ىدهشلا دما
 قامركلا هللا دسأ 2 ىنامرقلا قحسا خبشلا
 ىدركلا ميهاربا نب دعسا

 نيدلا دامع ليعامسا خسيشلا

 ىدركلا ىونسلا ميهاربا نب ليعامسا

 ررهلا لوحالا
 ىعيمتلا قاحسا

 فترال#ت نب كاحضلا دامح نب قاحسا

 ىرصملا ىورلا نمحرلا دبع نب ليعاع*ا

 ىمدقملا ميادلا ديع نبا ب روزملا بدحألا

 .تايانعلا نباد فورعملا ىكملا ىمايانلا درجأ نب درحأ بدالا

 ىريملا ميهاربا -- فسوي هوخأو ىرجشلا ميهاربا
 ىباونشلا فسوب ند دما

 يىددورلا مساق نب ميه ربا ديسلا

 ىرمللا ليلخ نب ىدنفأ ليعامسا
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 ىتشمدلا فسوب ند دما

 ىرصدمل ا ىوزلا هلل كدعع نا درَجأ

 ىزيربتلا د+أ ا: الوم

 شهروط نب دحأ ىدركلا نامع نس ميهاربا

 ىركهش دمحأ ىراصح هرق د_محا

 ميه رانب سايلا ب  يىدهز ليعاع*ا

 ىدرو رومسلا نزوح خيشلا

 نزاملا د نب دحأ لضفلا وأ
 ( ءاملا فرح )

 ةداعسلارادافاريشب 2  ىلاهغصالا هاش اياب

 ترسد ىف

 ( ءاتلا فرح )

 ىدنفأ قيفوت 2  ىراخبلا نيدلا جات
 ىمامالا ىمحأ# 2 ىعل 5

 ناو نب تدأث 5 ( ءاثلا فرد /

 ىدزتيلا نيدلا لالح - ) مهلا فرح )

 ) ءاحلا فرح ( تن راك نيسح نيدلا لاج

 فراع نيسح 2 ىلرغملا ىلع نب نيسح

 نيسحلا نب ىلع نب نيمحلا
 ىلايضلا ىدنفا ندسح

 ىلع نيسح 2 2 ىببوجلا ىلع نب نسحلا | 55"



 ل عما

 ىورلا هللا دمع نب ىدنفأ نسح ريمآلا سفر

 هداز قامق فورعملا فطصم ظفاح| 5

 دما نب ليلا ب( ءاخلا فرح)| +مم

 ىشعرملا ندلا ريسخ 23 ججايهلا نب دلاخإ "مو

 ىلع شاورد ذاتسالا 9 (لادلا فرح )| 5

 ةداوؤف ىرايذاىلع شورد ال9 ىدنم6# شاوردإ ه5

 ليعامسا نن تراضمد ب (ءارلا فرح )ا مجاب

 قحلا دبع نن تراغمر - ركاش دع# تاع ضف

 هددىقكز  (ىارلافرح)| 54

 (نيسلافرح) د ىركس ايركزإ 4
 ىرصملا ىورلا هللا دمع نب .اماسإ 4

 ميل بس نب ىنءأ لاماس ب 22فراع ناملس | 8

 كنس رب نامل 9 <ىنهو نيسح دي_سلا|ا 9

 (؟454 ةفيض ىف هركذق.سدقو) ةداز ميقتسم نيردلا دعس املس | 0٠

 ( نيشلا فرح )| خ١

 ىرصملا ىراث الا ىل#ةثة ند نامع_ش ملأ

 اعيش ا ىمامألا ةفيلخ هللا ركشإ مم

 هللا بع نب اص 2 (داصلا فر_ح)| ”*#

 (ءاطلا فرح )  ىسرافلا ديزياب نب ردص | 78#
 رهاط جاحلا 2دب  نيسح ىرب رهاظإ ”*؟



 دك اا كض

 ى رصدلا ورم# كرت حلا ظ ب ) ءاظلا ف رح ( 001

 لاله كرت لع 8 ) نيعءلا فرح ) 10000

 طاطخلا نيسح نب رم]| "5

 ىضترم بلطملاديع ل اشاب حوصت ةءربرمم| ىك

 اضيا هركذ ىنأيسو ) ىسرافلا ىنيسحلا نيدلا دامع ديسلا | "م7

 ( "56 ةفيحصل

 دمح نب دمحا نب قازرلا دبع - ىلارنالا يراخ سابع | 3697
 ىماح نمحرلا ديع جاهلا - يىمورلا هللا دبع نب ىلع| 7م
 ( نامع ظفاح ) لع نامعأ "و
 ىسأيارطلا ىعداربلا نامعإ 4

 هطخل ةيفارغوتف ةروص هيفو ) ىعرقلا نسح نب ىرون نامع| 6٠"
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